
НОВИТЕ СВРЪХСИЛИ
НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

март
2022





София, 2022

Издава „Икономедиа“ АД
ул. „Иван Вазов“ №20, 
София 1000
телефон (02) 4615 444
e-mail: karieri@karieri.bg
www.economedia.bg

Управляващ редактор
„Специални издания“:
Бисера Станева

Главен редактор: 
Кирил Кирчев

Редактор karieri.bg: 
Светлана Митрова

Автори: Велислав Филипов, Йоан 
Запрянов, Кирил Кирчев, Мара 
Георгиева, Светлана Митрова, 
Сирма Пенкова

Фотографи: 
Цветелина Белутова, 
Надежда Чипева

Коректор: Тодор Кузманов

Корица: Иво Тодоров

Предпечат: Калина Колибарска, 
Марияна Попова

Печат: „Булвест Принт“ АД

Реклама: Жанет Несторова
02 4615 396, reklama@karieri.bg

Мнения и коментари на адрес: 
karieri@karieri.bg
© „Икономедиа“ АД

Всички права запазени. Възпроиз-
веждането на цели или на части 
от текстовете става 
след изрично писмено разреше-
ние на „Икономедиа“ АД

„Икономедиа“ АД няма 
отношение към поднесената 
информация в публикуваните 
в специалните издания 
реклами. Отговорността за 
съдържанието им е изцяло на 
рекламодателите.

2022

Пандемията даде старта на ожесточена борба за таланти. Па-

зарът на труда винаги е имал недостиг на висококвалифици-

рани кадри, но новите работни модели и променените нужди 

на работещите поставиха работодателите в ситуация, в коя-

то правилата се определят от служителите. За да задържат 

настоящите си таланти и да привлекат нови, големите ком-

пании наддават на масата със заплатите, а по-малките нама-

ляват работните часове, за да компенсират по-ниското зап-

лащане. Затова все по-нашумяла става и идеята за 4-дневна-

та работна седмица. 

Не става въпрос само за заплати и работно време. Работо-

дателите много бързо трябваше да обърнат внимание и на 

личния живот и психичното здраве на работещите. Стоти-

ци години бизнесът работеше на принципа “личният живот 

да си стои вкъщи”, но хоум офисът, затворените училища и 

детски градини, големият брой заразени с ковид-19 служи-

тели, масовите съкращения и фалити показаха, че продаж-

бите не могат да растат със стресирани служители и уволне-

нията вече не са добра опция, защото кандидатите за работа 

преосмислиха приоритетите в живота си и не биха рискува-

ли с токсична работна среда.

Промениха се и допълнителните придобивки - джагата в 

офиса се замести от пакети в областта на психичното здраве, 

грижа за бременността и раждане; технологиите завзеха ня-

кои работни места, но създадоха нови умения. Промениха се 

цели организационни политики и модели на работа и това е 

бъдещето, в чийто фокус е благосъстоянието на служителите. 

На стр. 45 научете какво е People & Culture мениджър в компа-

ния, запознайте се и с нововъзникналата професия дизайнер 

на услуги (стр. 35), вижте как се отрази пандемията на профе-

сионалистите в областта на науката - професия археолог (стр. 

60) и вижте кой може да ви помогне да подобрите комуника-

ционните си умения на стр. 25. В края на книжката ще видите 

и каталога, с който традиционно ви запознаваме с успешните 

работодатели в България. А ние от „Кариери“ ще продължим 

да бъдем вашият навигатор в променящия се свят на работата.

Екипът на сп. „Моята кариера“

Борбата за таланти 
е ожесточена, 
а те са по-силни 
от всякога
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Светлана Митрова  

Вече не хората се продават на 
компаниите, а компаниите на хората

Пандемията 
даде свръх 
сили на 
служителите
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Няма нищо по-хубаво от лошото време. За-

главието на емблематичния роман на Бого-

мил Райнов чудесно описва условията, в коя-

то хората работят през изминалите две годи-

ни. Допълнителните придобивки и промяна-

та на старите, гъвкавите работни режими и по-

вишаването на вниманието на работодатели-

те към психичното здраве на служителите са 

само част от благата, които милиони работещи 

не са и очаквали, че могат да получат от свои-

те работодатели.

В условия на невиждана от десетилетия 

здравна и финансова криза изглежда, че слу-

жителите се оказаха най-облагодетелствани. 

Разбира се, не всички - работещите на първа 

линия като медицинските специалисти и ра-

ботещите в супермаркетите, които понесоха на 

гърба си целия риск от зараза в пиковите мо-

менти на пандемията, не могат да се похвалят 

със същите работни условия. И все пак работе-

щите в хилядите компании, които позволяват 

извършване на задълженията от дистанция, 

продължават да проучват най-добрите работ-

ни условия, които работодателите предлагат в 

новия работен свят. Не само това. Живеем в 

епоха, в която не компаниите определят усло-

вията на служителите, а исканията на служи-

телите определят условията на работодателите. 

Индустриалната революция е вече зад гърба ни 

и фиксираното работно време от 9.00 до 17.00 

часа пет дни в седмицата остава все по-далеч в 

историята. Вече не хората се продават на ком-

паниите, а компаниите на хората.

Голямото напускане
В резултат на пандемията се появява нов тип 

служители. Те са готови да напуснат работно-

то си място, ако не одобряват постпандемич-

ните политики и действия на компанията, в 

която работят. Така бизнесът се оказа в ситу-

ация, в която не само има голямо текучество, 

но и още по-големи проблеми при задържа-

нето на таланти. Данни на изследователския 

център Pew за периода между февруари 2020 

г. и февруари 2021 г. показват, че 2.4 млн. жени 

и 1.8 млн. мъже в САЩ са напуснали пазара 

на труда. През този период заетостта е спад-

нала с 8.5 млн., рекордна загуба, която според 

Pew може да отнеме повече от три години, за 

да се възстанови. Антъни Клоц, професор по 

мениджмънт в Тексаския университет A&M, 

даде име на това явление - „Голямото напуска-

не“. И бизнеси по целия свят започнаха да го-

ворят за него, въпреки че не навсякъде ефек-

тът от него беше толкова силен.

Може би основен фактор за вземането на ре-

шение за напускане е липсата на гъвкавост. От 

глобално проучване, проведено от компанията 

за професионални услуги EY през 2021 г., ста-

ва ясно, че 88% от служителите искат свобода 

да избират откъде и как работят.

Недостигът на кадри и трудностите при под-

бора и назначаването на служителите от 2021 

г. ще продължат и през тази година. Проста-

та причина за това е, че факторите, които до-

ведоха до този недостиг, все още са валидни - 

пандемията, застаряващото население и изли-

защите в пенсия, родители, работещи от вкъ-

щи, и нарастващите нужди на клиентите, с 

Увеличените заплати, покрива-
нето на студентски заем или 
родителски отпуск са част от 
придобивките, с които бизне-
сът може да привлече най-доб-
рите таланти през 2022 г.
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които бизнесът трябва да се съобразява. Всич-

ко това показва, че работодателите ще трябва 

да преосмислят тактиките си за подбор и наз-

начаване и да се придържат към тях, защото 

времената преди пандемията минаха отдавна. 

Така например ще се появяват компании, кои-

то въвеждат „персонализирани тактики за уп-

равление на служителите“. Вместо традицион-

ните програми за развитие компаниите ще ин-

вестират време и ресурс за съвместно разра-

ботване на кариерни пътеки с всеки служител. 

Увеличените заплати, покриването на студент-

ски заем или родителски отпуск са част от при-

добивките, с които бизнесът може да привле-

че най-добрите таланти през 2022 г. В България 

според проучване на ManpowerGroup Bulgaria 

от лятото на миналата година всеки втори ра-

ботодател е предвидил увеличение на запла-

тите. Причината е дефицитът на кадри. Рабо-

тодателите от различни бизнес сектори започ-

наха да планират ръст на възнагражденията от 

20%, за да си осигурят достъп до таланти и да 

запазят настоящите си. А според проучване на 

Mercer от декември миналата година заплати-

те в България през 2021 г. са със средно 4% по-

високи от предходната.

Особеното на ситуацията е, че работодатели-

те разбраха, че заплатата не е водещ критерий 

за служителите. Темата с психичното здраве 

бързо стана водеща, макар че от години е тема 

за разговор предимно сред специалистите по 

човешки ресурси.

Приоритизирането на психичното благо-

състояние на работещите и подкрепата при 

симптоми на „прегаряне“ може да предотвра-

ти евентуално напускане и най-вече да ги нап-

рави по-ангажирани към работодателя и ра-

ботата си.

Всичко изброено показва, че работният жи-

вот се променя по начин, който работи в пол-

за на професионалното развитие на таланти-

те и подобряване на възможностите им за по-

добрения на баланса между личен и професи-

онален живот. Според специалистите успеш-

но от пандемията ще излязат тези компании, 

които са успели да предложат на служителите 

условията, които промененият свят изисква.

Големият флирт
Търсенето на по-висока заплата, възможнос-

ти за дистанционна работа и гъвкаво работно 

време стана водещо за мнозина. Заради фено-

мена „Голямото напускане“ милиони служи-

тели наводниха пазара на труда. Въпреки това 

компаниите изпитват голям глад за качестве-

ни кадри, тъй като глобалните икономики рас-

тат, а организациите все повече се разрастват. 

Това създаде пазар, на който търсещите рабо-

та са по-благоразположени от работодателите, 

защото могат да си позволят да изберат пози-

ция, която съответства 100% на техните цен-

ности и желания - нещо, което беше почти не-

възможно да се случи минали години.

Непрестанно преглеждане на свободните по-

зиции и бърза смяна на работодателите се пре-

върна от практика, гледана с лошо око от рабо-

тодателите, в заплаха, за която трябва да са на-

щрек постоянно. Така, вместо да започнат да 

Идеята е, че ако 
работодателят се 
грижи за вас, вие 
правите същото и 
сте верни.
Марк Болино
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търсят нова позиция чак когато са нещастни 

или „прегорели“ от сегашната си работа, някои 

служители избират да се оглеждат за по-доб-

ра възможност от първия ден на новото мяс-

то. Този начин на мислене е един вид „постоя-

нен флирт“ с нови работни места - непрестан-

но разглеждане за привлекателни обяви, неза-

висимо от това колко дълго служителят е на да-

дената позиция и колко е доволен от текущия 

си работодател.

Преждевременната смяна на работата е 

стигматизирана като „скачане от работа в дру-

га“ не само от мениджърите, но и от по-ши-

рокото общество. През 1974 г. американският 

психолог Едуин Гизели оприличава това пове-

дение на скитничеството, измисляйки терми-

на „синдром на скитника“, за да опише работ-

ниците, които често сменят компаниите. Той 

описва това като безцелно лутане, водено от 

вътрешни импулси, отсъстващи от „органи-

зираното или логичното мислене“.

В тази рамка работодателите държаха власт-

та над служителите, което ги задържаше.

С течение на времето това мислене лека-по-

лека започва да се разклаща, докато не стига-

ме началото на този век, когато вместо да се 

изкачваш по кариерната стълбица в една ком-

пания, може да го направиш чрез друга, ако 

се удаде възможност. Пандемията, изглежда, 

е променила това мислене, тъй като служите-

лите съобщават за дълги периоди на стрес и 

напрежение. Много от тях преоценяват жи-

вота и кариерата си и са по-отворени за пре-

дприемане на действия. Работещите започна-

ха да търсят компании, които по-добре отго-

варят на техните изисквания, особено опция-

та за дистанционна и гъвкава работа. Така се 

възползват от настоящия недостиг на работ-

на ръка и в същото време си осигуряват меч-

таната позиция.

Голямата неяснота
Тепърва предстои да се появяват още терми-

ни, описващи фундаменталните промени в ра-

ботния живот. Но колкото повече значение се 

придава на служителското преживяване, тол-

кова повече служителите ще затвърждават ис-

канията и позициите си пред работодателите.

Утвърждаването на гъвкавите работни мо-

дели прави усилията на работодателите да се 

придържат към старите работни модели все 

по-безсмислени. Независимо от това, че в 

продължение на две години те правиха пла-

нове за бъдещето като връщането на всич-

ки служители в офисите, непредсказуемост-

та на пандемията и стегнатият пазар на тру-

да им показаха, че не дългосрочните плано-

ве, а гъвкавостта е ключова за управление на 

промените.

Освен това несигурността по отношение на 

здравето продължава да стои на дневен ред, за-

това персонализирането на длъжностите ще 

придобива все по-голямо значение за разви-

тие на талантите.

Служителите ще продължат да имат различ-

ни предпочитания за начина, по който рабо-

тят: например млад неженен човек е много по-

вероятно да предпочита да работи хибридно 

или изцяло дистанционно, отколкото служи-

тел с деца, който предпочита да прекарва ра-

ботния си ден в офиса с колеги, за да се социа-

лизира. Това също трябва да постави особе-

ностите на различните поколения във фокуса 

на работодателите.

Засега никой не знае кога и как ще приключи 

пандемията. Все по-сигурно обаче е и че мно-

зина преосмислиха приоритетите в живота си 

и започнаха да гледат на работата не като сред-

ство за изкарване на пари, а като съществена 

част от живота им, от която зависи цялостно-

то им благосъстояние.
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Критичното мислене и 
умението за решаване на 
проблеми ще бъдат най-
търсени от работодателите 
според доклад на Световния 
икономически форум

най-търсените 
умения 
до 2025 г.
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Светлана Митрова  
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Половината от работещите хора по света ще 

трябва да се преквалифицират до 2025 г. Това 

заключава докладът Future of Jobs Report на 

Световния икономически форум (СИФ). 

Причината е двойният ефект, който панде-

мията предизвика - здравната и финансова-

та криза, както и ускорената дигитализация 

на работните места.

Технологиите обаче не само ще заместят 

някои традиционни работни места, но и ще 

помогнат за придобиването на нови умения.

СИФ изчислява, че до 2025 г. 85 млн. ра-

ботни места могат да бъдат трансформира-

ни заради разделението на труда между хора 

и машини. В допълнение се прогнозира, че 

може да се появят и 97 млн. нови работни 

места, кaоито са по-приспособени към но-

вото разделение на труда между хора, маши-

ни и алгоритми.

Топ 10 професионални умения
Ускореното адаптиране на технологиите ще 

означава промяна на търсените умения в 

различните работни места през следващи-

те години, а пропуските в уменията ще про-

дължат да бъдат големи. За тези служители, 

които остават в настоящите си роли, делът 

на основните умения, които ще се променят 

до 2025 г., е 40%, а 50% от всички служители 

ще се нуждаят от преквалификация.

Критичното мислене и умението за реша-

ване на проблеми са начело на списъка с уме-

ния, за които работодателите смятат, че ще 

бъдат все по-търсени до 2025 г. Те продължа-

ват да бъдат водещи от доклада през 2016 г.

Новопоявилите се по време на пандемия-

та умения за самоуправление са активно уче-

не, устойчивост, толерантност към стрес и 

гъвкавост.

Благодарение на данни от LinkedIn и 

платформата за онлайн обучение Coursera 

от СИФ успяват да проследят с хирургиче-

ска точност видовете специализирани уме-

ния, необходими за работните места на ут-

решния ден, които са търсени в множество 

нови професии.

Сред тези „междусекторни“ умения са 

специализирани умения в продуктовия 

маркетинг, дигиталния маркетинг 

и взаимодействието между човек и 

компютър.

Колко време ще отнеме 
преквалификацията?
По-голямата част от бизнес лидерите 

(94%) очакват служителите да при-

добият нови работни умения - ряз-

ко увеличение от 65% през 2018 г.

Респондентите в проучването за бъдещето 

на работните места показват, че работещите 

в ритейл и здравния сектор имат най-голяма 

нужда от ускорена преквалификация (в рам-

ките на шест месеца).

В секторите на финансовите услуги и енер-

гетиката делът на работещите, които могат 

да бъдат преквалифицирани в рамките на 

шест месеца, е по-нисък, тъй като те ще се 

нуждаят от по-интензивни програми.

39% от работодателите посочват, че ще 

провеждат обученията вътрешно. Те ще 

50% 
от всички служители ще се 
нуждаят от преквалифика-
ция до 2025 г. заради ускорено-
то навлизане на технологии.
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се провеждат с помощта на онлайн платфор-

ми за обучение (16%) и външни консултан-

ти (11%).

Пандемията ускори тенденцията за онлайн 

преквалификация. Между април и юни 2020 

г. Coursera отбеляза четирикратно увеличе-

ние на броя на хората, които сами търсят 

възможности за преквалификация онлайн.

През същия период работодателите, пре-

доставящи възможности за онлайн обучение 

за своите служители, се увеличиха пет пъти 

в световен мащаб.

Според Coursera на учещите ще им отнеме 

от един до два месеца, за да придобият едно 

от най-търсените умения в новите професии 

в сферата на културата, писането на съдър-

жание, продажбите и маркетинга.

Може да отнеме два до три месеца на уче-

щите да разширят уменията си в разработ-

ването на продукти, данни и изкуствен ин-

телект (AI). Четиримесечните програми за 

обучение могат да помогнат на хората да пре-

минат към роли в облачното пространство и 

инженерството.

Данните предполагат, че въпреки че при-

добиването на нови умения става все по-дос-

тъпно чрез технологиите, хората ще се нуж-

даят от време и финанси, за да могат да дос-

тигнат нови роли.

ТОП 10 УМЕНИЯ
ДО 2025 Г.

Умения за решаване на проблеми

Самоуправление

Работа с хора

Използване и разработване на технологии

ВИД УМЕНИЕ

Аналитично и иновативно мислене

Активно учене

Устойчивост, гъвкавост и
управление на стреса

Аргументативност и идейност

Комплкесни умения за решаване
на проблеми

Критично мислене и анализиране

Креативност, оригиналност
и инициативност

Лидерство и социално влияние

Използване на технологии,
мониторинг и контрол

Технологичен дизайн
и програмиране

Активното учене и 
устойчивостта на 
стрес са нововъзник-
нали след пандемията 
умения.
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Иновациите се развиват 
с все по-бързи темпове и 
много професии стават 
все по-автоматизирани

технологичният 
напредък води 
до нужда от 
нови умения

Иновациите са нещото, което движи нашата 

цивилизация напред. Ако се замислим, преди 

20 години голяма част от нещата са изглеждали 

коренно различно, да не говорим за по-назад 

във времето. Най-лесно може да видим този 

прогрес, ако погледнем към професиите на хо-

рата, защото те са като огледало на развитие-

то ни. Ето и няколко интересни факта: • Преди 

100 години близо 2/3 от населението на Земята 

се е занимавало със земеделие и животновъд-

ство, за да могат хората да се изхранват. След 

индустриалната революция обаче това рязко 

се променя.

• През 1950 г. малко над 3% от работната сила 

в САЩ е била заета в железопътната индуст-

рия, превозваща товари и пътници в страна-

та. Днес само 0.1% от работната сила е ангажи-

рана в железопътната индустрия, но въпреки 

това тя пренася почти три пъти повече товари.

• През 60-те години на XX век НАСА използ-

ва компютри, за да изчисли траекториите на 

планети и други космически обекти. Днес об-

щата изчислителна мощност на използваните 

компютри от онази епоха е по-ниска от тази 

на мобилното устройство, което е в джоба ни.

За да може обаче да се придобие още по-

Велислав Филипов
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автомобили. Както сега, така и тогава хората не 

са имали доверие в тази система. Така в рам-

ките на седмици след края на Втората светов-

на война около 15 хил. оператори на асансьори, 

портиери и работници по поддръжката изли-

зат на протест. Икономическите загуби са из-

мерени на около 100 млн. долара, подтиквай-

ки близо 1 млн. души да подкрепят протести-

те. В крайна сметка след години телефоните за 

спешни случаи в кабините и бутоните за ава-

рийно спиране помагат на автоматизирания 

асансьор да бъде приет от обществото. Така в 

рамките на 10 години технологиите елимини-

рат една професия напълно.

Професии на ръба и нуждата 
от нови умения
Подобно на асансьорните техници в САЩ, има 

десетки примери за професии, които са изчез-

нали напълно или са почти обезличени, про-

меняйки своята дейност само и само да се за-

пазят по един или друг начин. Важно е да не се 

забравя обаче, че изчезването на една профе-

сия и замяната й от друга изисква човешки ре-

сурс с нови умения. Ето и топ 6 на професиите, 

които трудно биха просъществували до 2030 г.:
» Òóðèñòè÷åñêè àãåíòè
Всичко, от което се нуждаем в днешно време за 

организиране на екскурзия, е банкова сметка и 

няколко свободни часа, за да проучим дестина-

цията, която харесваме. Самолетните билети са 

по-достъпни от всякога, а вариантите за търсе-

не на хотел според точна цена и период на пре-

стой са стотици. Много туристически опера-

тори са осъзнали това и затварят своите офи-

си, за да се съсредоточат върху своето онлайн 

присъствие. Въпреки това все още има много 

други възможности за развитие в туристичес-

ката индустрия.

добра представа колко са преходни някои про-

фесии и колко бързо могат да бъдат заличени, 

трябва да вземем пример от събитията през 

1945 г. Тогава в Ню Йорк на масови протес-

ти излизат асансьорните оператори. В края на 

XIX век започват да изникват все по-високи 

и по-високи сгради, а с това асансьорът ста-

ва необходимост. Всеки такъв обаче изисква 

човек, който да го ръководи. Тези работници 

контролират вратите, следят за скоростта, гри-

жат се за комфорта на пътуването по етажи-

те и т.н. След края на Втората световна война 

обаче компанията Otis Elevator изобретява ав-

тономната асансьорна система, която изиск-

ва само избор на етаж, сама ръководи отваря-

нето и затварянето на вратите и на практика 

„изяжда“ работата на операторите. Може ли 

да си представим колко чужда трябва да е из-

глеждала концепцията за автоматизиран асан-

сьор? Вероятно нещо подобно се случва в мо-

мента с концепцията за самоуправляващите се 
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 » Êàñèåð

През последните няколко години в САЩ и 

някои страни в Западна Европа се заговори за 

т.нар. cashless society, или иначе казано, безка-

сово плащане, за което подпомагат напредъкът 

в безконтактните плащания, Apple Pay и дори 

криптовалутите като BitCoin, които стават все 

по-популярни в масовото общество.

Въпреки че в България все още масово хора-

та предпочитат да използват пари в брой, едно 

е сигурно - технологиите рано или късно ще 

изместят книжните пари и те ще станат отжи-

велица, която никой няма да иска да използва. 

Вече в много вериги магазини, ресторанти и 

други обекти се предлага услугата за самооб-

служване, а „смъртта“ на традиционната каса 

изглежда неизбежна.

 » Ïîùåíñêè êóðèåðè
Въпреки че все още ще имаме нужда от кури-

ерите, за да доставят колети и пратки, неща-

та не изглеждат добре за традиционния по-

щальон, който доставя писмата всяка сутрин. 

Това се дължи основно на факта, че нещата, 

които те предоставят, ще изчезнат през следва-

щите 10 години. Реалността е такава, че смет-

ките вече се следят и плащат почти и само он-

лайн. С електронните пощи изчезва и тради-

ционното писане на хартиени писма, което от-

давна е умиращо изкуство.

 » Ïå÷àòíà èíäóñòðèÿ
Това обхваща редица работни места - от из-

датели на вестници и списания до работници 

във фабриката, които ги произвеждат и раз-

пространяват. От известно време се спекули-

ра с бъдещето на индустрията за печатни ме-

дии, като различни издания започват да ин-

вестират повече време и съдържание в своите 

онлайн версии. Все още някои хора предпочи-

тат да получават своите новини от вестници-

те, но печатните издания все повече се „заду-

шават“ от интернет сайтовете, които са много 

по-актуални и имат редица предимства. Това 

означава, че индустрията като цяло трябва да 

се адаптира и да се развива в друга посока или 

просто да изчезне.

 » Ñïîðòíè ñúäèè è ðåôåðè
Почти всички почитатели на спорта някога са 

мечтали да се занимават с това професионал-

но - дали като играчи, треньори или рефери. 

Ако са се насочили към кариера в съдийство-

то, има голяма вероятност услугите им да се 

окажат ненужни в бъдеще. Международната 

футболна федерация ФИФА например в пос-

ледните години въвежда все повече технологии 

в играта. Примери са технологията за следене 

на голлинията, системата за видеоасистент ре-

фер (VAR) и т.н.

Модернизацията се случва не само във фут-

бола, а и в други спортове като тенис, волейбол, 

баскетбол, крикет и т.н., които отдавна използ-

ват технология за вземане на решения в реал-

но време. Докато някои смятат, че преминава-

нето към съдийство с изкуствен интелект е по-

ложително нещо и намалява възможността за 

грешки, други твърдят, че при много правила 

в спорта са възможни интерпретации и че въз-

можността за човешка грешка увеличава дра-

матичността и зрелището на мероприятието.

 » Øîôüîðè
Автомобилите без шофьор може би някога са 

били обект на научна фантастика и сме ги виж-

дали само във филмите на Джеймс Бонд, но 

с напредъка на технологиите компании като 

Waymo (сестринска компания на Google) се 

приближават все повече до извеждането на по-

добни коли на масовия пазар. Това не е осо-
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бено добре за онези, които изкарват прехрана-

та си с шофиране на такси, градски транспорт, 

международни превози и т.н.

Все пак има и добра новина за тази профе-

сия. Бившият вече изпълнителен директор на 

Waymo Джон Крафчик обяви пред журналис-

ти, че технологията все още е в начален етап на 

развитие и никой в световен мащаб не може да 

си позволи пускането в масово производство 

на подобен вид автомобили.

AI в света на човешките професии
Изкуственият интелект (AI) в последните го-

дини навлезе по всякакъв начин в нашия свят 

и ежедневие, а хората все повече разчитат на 

технологиите, но те сякаш все още играят вто-

ростепенна роля, а не главната. Въпреки това 

пандемията засили технологизацията и тя вле-

зе в една нова фаза на развитие. Специалисти-

те са категорични, че AI ще намали значител-

но оперативните разходи, отделяни за реали-

зирането на даден проект, а освен това ще по-

добри качеството им. Но възможно ли е хора-

та да бъдат заменени на техните работни мес-

та от роботи? Отговорът е „не“! Все още има 

нещо, което AI не може да прави, а именно да 

бъде човек. Роботите не могат да придобият 

човешките креативност, адаптивност, способ-

ност за решаване на проблеми и емоционална 

интелигентност... поне на този етап.

Тезата, че рано или късно човекът ще бъде 

заменен от роботите при повечето професии 

заради ефективността, е по-скоро голяма доза 

илюзия. Има приблизително 540 филма с вза-

имодействие между хора и роботи и само в 7 

от продукциите има щастлива развръзка. Защо 

винаги ни унищожават? Отвсякъде ни повта-

рят, че изкуственият интелект ще ни завземе, 

но това не е вярно. Как един робот ще изпъл-

нява с точност работата на хирурга, чувството 

и емоционалността на гримьора или актьора, 

креативността на хореографа? Представяте ли 

си един робот в ролята на треньор или изкуст-

вен интелект да управлява бизнес, да се „чув-

ства“ добре в човешката кожа?

По-скоро може да се случи точно обратният 

ефект - развитието на изкуствения интелект да 

създаде повече работни места. Разбира се, че ня-

кои професии ще изчезнат, но за сметка на това 

ще се появят много нови. Професии, в които 

човекът ще вкарва нещо свое, нещо, което ро-

ботът не може и няма как да може да направи.

Ако все още сте песимистично настроени, се 

замислете, обърнете поглед назад в историята, 

защото именно там се крият повечето отгово-

ри. В края на Втората индустриална революция 

се появяват множество нововъведения, уни-

кални за тогавашните хора. Появяват се съв-

ременните автомобили - ежедневие и нещо 

нормално днес, но не и тогава. В началото на 

XX век хората са сигурни - колите ще изместят 

всички видове транспорт, а при премахването 

на най-разпространения тогава - конният, хи-

ляди ще изгубят работните си места. В също-

то време обаче се създават заводите за произ-

водство на автомобили, наемат се служители за 

строителство на пътища и цялата тази инфра-

структура. Хората започват да пътуват масово. 

Век по-късно нещата стигат до строеж на хо-

тели, места за хранене, туризъм и още, и още. 

И всичко това е изградено само заради колата.

Какво е заключението? Може би все още е 

доста рано да говорим за Robot Evolution, за-

щото сякаш изглежда твърде далеч във време-

то. Трябва да имаме предвид, че сякаш човеш-

ките същества не сме много добри в предсказа-

нията и винаги гледаме нещата от лошата стра-

на. Без хората изкуственият интелект, изглеж-

да, все още е доста глупав. А вие бъдете спокой-

ни, никой няма да ви замести!
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В разговор в малко кафене в центъра на Со-

фия Ирена Бушандрова споделя за силното си 

желание лидерите и служителите да говорят 

повече и по-откровено помежду си. Особено 

сега - в силно технологично свързания свят. 

В разговор без посока, но изпълнен от теми, 

тя разказа какво трябва да се промени, за да 

процъфтяват хората и бизнесът, за да рабо-

тят ефективно различните поколения заед-

но, за да се чувстват хората оценени на рабо-

та и още, и още...

Пазарът на труда ври като 
лято, но на морето няма хора
Пазарът на труда ври като лято, но е труд-

но с хората, защото двете страни не могат да 

си срещнат очакванията. Нагласите на младо-

то поколение и на по-опитните са много раз-

лични, особено по отношение на новите ра-

ботни модели. И все пак хибридният модел е 

този, който се налага. Но някои компании са 

много консервативни по тази тема и за това 

си има причина. Не може един PR или про-

изводствен директор в завод да работи дис-

танционно, нали? И все пак има много биз-

неси, които са консервативни, излагайки мо-

тива, че клиентите им очакват физическо об-

служване. Да, обаче съм сигурна, че лидери-

те могат да бъдат гъвкави в това отношение и 

да предлагат на служителите си поне един ден 

„хоум офис“ в седмицата. Вярно е, че трябва 

да има правила, но нали правилата трябва да 

са от полза и за хората?!

Лидерите не говорят 
със собствените си хора
Именно хибридният модел на работа налага 

и темата за гъвкавостта при лидерите. Те 

служители 
и лидери, 
говорете си!
Коментар на Ирена Бушандрова 
от Pederson & Partners

Светлана Митрова 
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ИРЕНА БУШАНДРОВА е директор за Бъл-

гария в Pederson & Partners от близо 13 го-

дини. Тя има богат предишен опит на уп-

равленско ниво в сферата на финансо-

вите услуги. В продължение на 11 годи-

ни е заемала позицията началник на от-

дел "Кредитиране" в "ING Bank България". 

Там е отговаряла за кредитния порт-

фейл, управлявала е екип от мениджъри 

и активно е подпомагала други отдели, 

продавайки различни банкови продукти. 

Преди да започне работа в ING през 1997 

г., Бушандрова е била част от кредит-

ния екип в Българо-американския инвес-

тиционен фонд за период от три годи-

ни. Натрупаният опит в кредитното и 

цялостното обслужване на корпоратив-

ни клиенти в банковата и финансовата 

сфера е голямо предимство в нейната ка-

риера в областта на директния подбор 

на персонал (executive search). Завършила 

е много успешни проекти за директен 

подбор във всички сфери на икономиката.

Ирена Бушандрова има магистърска сте-

пен по икономика от Университета за на-

ционално и световно стопанство (УНСС) 

в София.

Уж сме в XXI век, 
когато всичко е дос-
тъпно, икономиката 
е много отворена, 
социалните мрежи ни 
свързват, а всъщност 
хората не общуват 
пълноценно.
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трябва да са по-гъвкави и да говорят повече 

с хората си. Отдавна наблюдавам, че лидери-

те не говорят със собствените си хора в ком-

паниите. Скоро четох проучване, което показ-

ва, че 36% от работещите се чувстват самот-

ни заради работата от вкъщи. Да, трудно е да 

предразположиш човек да споделя, но тряб-

ва да бъде провокиран. Случва се често дори 

наети служители от март 2020 г. насам да са 

имали лична среща със своя ръководител. Ос-

вен това лидерите трябва да бъдат активни 

и да търсят мнението на хората при решава-

не на общи казуси - няма как да знаят какви 

идеи са в главите на хората им, ако не ги пи-

тат. Обратната връзка, споделена от екипа, е 

безценна.

Замислете се за служителите в офиси на 

банки и телекоми. Пита ли някой хората на 

гише какво се търси като продукти най-често, 

какво искат клиентите, какво им трябва, за да 

обслужват по-добре? Не! Не се търси обрат-

ната връзка. Немалко компании правят вед-

нъж или два пъти годишно оценки на пред-

ставянето (performance assessments), но това 

не е достатъчно. Тази периодичност е твърде 

недостатъчна за получаване на обратна връз-

ка. Лидерите трябва да са на пулса на служи-

телите. Няма как да мотивират хората, като не 

ги познават. От липсата на комуникация чес-

то се случва лидерите да правят планове за по-

вишение на даден кадър например, но да не 

знаят, че той може би не е готов за тази стъп-

ка или че не иска да управлява хора и не тър-

си повишение. Може да е доволен от експерт-

ната си роля и в този случай трябва да се за-

дълбае в разширяването на уменията им, а не 

в повишението им. От друга страна, служите-

лите също често са пасивни (особено млади-

те) и вместо да заявят кариерните си интере-

си в разговор, очакват че ще им се предложат, 

като често остават разочаровани. С това също 

искам да затвърдя тезата си, че комуникаци-

ята сега е по-важна от всякога - отгоре надо-

лу и отдолу нагоре.

Младите трябва да се заявят
Младите трябва да са още по-активни и да се 

заявяват. Да не чакат HR-ът или мениджърът 

им да им каже на какви обучения трябва да 

ходят, а сами да кажат в каква посока искат 

да се развиват. Много често хора, които искат 

да сменят сферата, в която работят, не го пра-

вят, въпреки че са недоволни и демотивира-

ни, което пък води до това, че и лидерите не 

са доволни от тях. Причината за това е, че ко-

гато човек не е на мястото си, няма как да се 

чувства добре там, но го е страх да поеме риск. 

Не може да затвориш един търговец в рабо-

та, която изисква попълване на таблици цял 

ден. Той трябва да е в постоянна комуникация 

с клиенти, да е проактивен И обратното - не 

може да се принуди един по-административ-

но насочен човек да работи с хора. Пак опи-

раме до комуникацията. Всеки лидер трябва 

да знае накъде искат да се развиват хората му, 

къде са болните им места.

Лидерите трябва да бъдат 
отворени да чуват
Обратната връзка отдолу (от служителя към 

ръководителя - бел. ред.) не се търси в Бъл-

гария, а и не само тук. Тя се възприема като 

критика. Лидерите трябва да бъдат отворени 

да чуват. Естествено че, ако ръководните кад-

ри нямат вътрешното усещане, че трябва да 

се вслушват в коментарите на хората си, об-

ратната връзка няма как да работи конструк-

тивно. Аз съм интервюирала HR-и, които са 

ми казвали, че не се вълнуват от хората. Това 

поставя въпроса как тези хора са стигнали 



16  | МОЯТА КАРИЕРА 2022

тази връзка е важно да отбележа и нуждата 

от по-активна работа между бизнеса и учи-

лищата и университетите при кариерно ори-

ентиране отрано.

Работодателите трябва да 
отчитат поколенческите различия
Вярно е, че по-възрастните поколения са ра-

ботили по друг начин и имат друга предста-

ва за кариерата. Наистина сегашното младо 

поколение на пазара на труда е много по-раз-

лично, това се вижда от факта, че не се за-

държа много време при един работодател. И 

въпреки че то трябва да се научи на търпе-

ние и самодисциплина, работодателите тряб-

ва да осъзнават различията им с младите хора 

в екипите им. Да бъдат гъвкави, да не казват 

„Така беше преди, когато аз започнах работа 

преди 15 години, така че ще го правим така и 

сега“. Хората са различни в наши дни, тряб-

ва адаптивност, гъвкавост и пак опираме до 

активна комуникация. Също така постоян-

но чувам как се слагат етикети на младите - 

„За нищо не стават“, „Нищо не могат“. Не е 

вярно! Има много интелигентни млади хора 

с идеи, които „горят“ за работата си. Дъщеря 

ми например беше повишена на лидерска по-

зиция, но напусна, защото виждаше грешки-

те в модела на работа на бизнеса, но висше-

то ръководство не искаше да я чуе. След като 

напусна, аз й предложих да изпрати имейл до 

ръководството с нейните наблюдения вър-

ху процеса на работа във 

фирмата и тя го направи 

до съответната позиция, като нямат вътреш-

ния стимул да я изпълняват и работят про-

форма, без отдаденост.

HR-те трябва да се интересуват не 
само от хората, но и от бизнеса
Има специалисти по човешки ресурси, кои-

то не се вълнуват не само от хората, но и от 

бизнеса на фирмата, в която работят - как-

ви са приходите, стратегията, визията на ком-

панията. Как един такъв специалист може да 

„облече“ бизнеса с хора, ако не се интересува 

от тях? А и когато грижата за хората не е ис-

тинска, а „защото така трябва да се прави“, 

те го усещат. Трябва да се инвестират време, 

внимание и обучение, за да се развиват и ан-

гажират таланти. Особено сега, когато голя-

ма част от позициите могат да се изпълня-

ват дистанционно, интервютата са предим-

но онлайн, ролята на HR-ите е ключова. Губи 

се виртуално човешкото отношение и автен-

тичен интерес към хората.

Младите трябва да 
инвестират в себе си
Забелязвам, че през последните години мла-

дите нямат желание да станат експерти. Да 

задълбаят в конкретна сфера, да се учат и 

да инвестират дългосрочно в образование и 

изграждане на експертиза. Това го няма. Не 

може да работиш шест месеца тук, пет месе-

ца там и накрая да кажеш „Аз мога всичко. 

Стана ми скучно“. Да, нормално е в началото 

на кариерата да се пробват различни неща, 

но в крайна сметка да разбереш кое е твое-

то, кое те влече и дори и да смениш компа-

нията, да се придържаш към позицията, коя-

то си избрал и която да надграждаш с уме-

ния и знания. Ключово е младите да могат 

да правят правилна преценка за себе си. В 
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(подробно и с примери). Не получи обратен 

отговор и вероятно никой не си е направил 

труда го изчете докрай. Това е отношението 

тип „Тя ли ще ми каже?!“. Но за да се носи 

промяната и да се надграждат отношенията в 

една компания, оттам и бизнесът, трябва да се 

изказват открито всички служители!

Лидерите трябва да знаят 
мотиваторите на хората, за 
да горят те в работата си
Ръководители трябва да разберат мотивато-

рите, копчетата, които да натиснат, за да го-

рят служителите в своята работа. Те могат да 

„горят“! Общият етикет „те за нищо не ста-

ват“ не е верен. Много са важни и обучения-

та, особено за изграждането на връзка меж-

ду различните поколения в компаниите. Мо-

гат да се използват по-възрастни и опитни 

специалисти като ментори на по-младите. 

Ако към всеки млад човек се прикрепи един 

ментор, ползите са много. Толкова полезно 

и мотивиращо е за младите да имат до себе 

си някого, който от първия ден да им обяс-

ни как е организирана работата, как работят 

различните екипи, кое къде се намира и т.н. 

Когато това не се прави, е налице етикетът 

„виж го този, нищо не прави“. Не може така. 

Всеки новоназначен, независимо от възраст-

та, има нужда да бъде ориентиран и да съз-

дава връзки. Този тип менторство, от друга 

страна, мотивира и по-опитните служите-

ли - че са отговорни за развитието 

на млад човек, че могат да дават. 

А и сами-

Грешки, които служители
и лидери допускат
Служители: 

• Нямат реална представа за работа-

та, която започват.

• Не знаят какво им предстои и в какво 

да инвестират, за да се развиват (ква-

лификации, допълнителни обучения). 

Младите бързат и са нетърпеливи. 

• Предават се при първото предизвика-

телство или конфликт.

Лидери:  

• Не общуват с хората си и етикети-

рат младите (като неопитни, незна-

ещи, неможещи). 

• Не са гъвкави и се връщат назад (как 

се е работило преди, какви са били еки-

пите преди). 

• Не инвестират достатъчно в обу-

чения, вътрешни менторства и 

коучинги.

те те ще видят, че има много какво да нау-

чат от по-младите, особено по отношение на 

технологиите.

Ще има ли нужда от йерархия в бъдеще
Със или без пандемията отношенията меж-

ду служители и работодатели се модифици-

рат и сега се повдига и въпросът за йерархич-

ните структури. Това е голям въпрос. Ще има 

ли нужда от йерархия в бъдеще или не? Ня-

кои компании казват, че може да се управля-

ва без йерархични слоеве, но в крайна сметка 

все някой трябва да носи отговорност за взе-

тите решения, нали така? Според мен ще се 

наложи някаква квазиформа като тази с хиб-

ридната работа на работа. Хем ще има някой, 

който да взима решения и да носи отговор-

ността, хем екипите отдолу ще се включват 

по-активно в работния процес и ще има чу-

ваемост. Хората трябва да имат възможност 

да си изразяват мнението.
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Новите работни модели 
изискват от работодателите да 
променят начините, по които 
се грижат за служителите си

Грижата за 
служителя 
си личи по 
придобивките

Светлана Митрова 
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кризата висшият мениджмънт прозря важ-

ността от инвестирането в психическото бла-

госъстояние на работещите.

И без пандемията допълнителните стиму-

ли винаги са били важна част от корпоратив-

ната култура на компаниите, защото чрез тях 

се демонстрира загриженост към личното и 

професионалното благополучие на таланти-

те. Те са в най-голям интерес за бизнесите, 

които традиционно имат недостиг на висо-

коквалифицирани кадри. Хуан Корал, дирек-

тор „Човешки ресурси“ за Европа в The Coca-

Cola Company, е напълно съгласен, че паза-

рът на труда в момента е силно ограничен и 

привличането и задържането на висококвали-

фицирани хора е по-трудно от всякога. Сега 

компаниите по света, а и в България, полагат 

всякакви усилия, за да задържат талантите си.

Наскоро в страната за пръв път на пазара се 

появи платформа за персонализирани придо-

бивки. В интервю за „Кариери“ основатели-

те на Re:benefit споделиха, че нуждата профе-

сионалистите сами да избират от какво имат 

нужда е налице отдавна, но много компании 

не могат да направят така, че всеки да полу-

чава тези придобивки, които наистина му 

трябват, а работодателите често се оказ-

ват в ситуация, в която плащат за при-

добивки, които не се използват. Чрез 

платформата българските работодатели 

вече имат възможност да делегират адми-

нистрирането на придобивките и комуни-

кацията с вендорите на външни специалисти, 

а служителите имат контрола над това какъв 

тип придобивки да използват спрямо насто-

ящите си нужди.

Придобивките, които противоречат 
на нуждите на новите работни модели
Пътят до персонализирането на придо-

Здравното осигуряване за сметка на компани-

ята, което включва и осигуровка на роднина 

на служителя, пакети в областта на психич-

ното здраве, грижа за бременността и ражда-

не, социални придобивки за млади родите-

ли Това са само част от допълнителните при-

добивки, с които компаниите в България за-

пълниха или промениха пакетите си за служи-

телите през последните две години. Основна 

причина за нуждата от тези промени без из-

ненада е пандемията и ефектът й върху начи-

на, по който живеем и работим. Нововъведе-

нията всъщност не са новост за никого, пан-

демията просто ускори въвеждането им. Жи-

вотът в XXI век ги изисква отдавна - от диги-

тализацията на бизнес процесите до грижа за 

менталното здраве на хората. Темата за пси-

хичното здраве например отдавна е широко 

обсъждана в HR средите, но благодарение на 
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бивките в компаниите е дълъг и вероятно не 

всички работодатели ще предприемат този 

подход. Не всеки работодател е склонен да 

даде контрола върху част от възнаграждени-

ята в ръцете на служителите. Някои например 

се опасяват, че изборът на служителите може 

да повлияе зле на организационната култура. 

И все пак някои от изборите на работодате-

ли от преди пандемията изглеждат, меко ка-

зано, безсмислени.

Пинг-понг маса, джага, безплатни бири в 

обедната почивка - забавни екстри, които оба-

че далеч не кореспондират с целите на която 

и да било бизнес организация, която се стре-

ми да поддържа професионален имидж. В ко-

ментар за американския Forbes Жана Макги-

нис от Mentor Happy, платформа за кариерно 

развитие, казва, че този тип отношение към 

организационната култура, нуждите на кли-

ентите и работодателската марка няма място 

в успешния бизнес, защото „никой не иска да 

прави бизнес в колежанска обстановка“.

Наградата „Служител на месеца“ все още е 

част от хиляди, предимно корпоративни, биз-

неси. Но според Дан Райън от Ryan Search & 

Consulting тя далеч не е полезна. Въпреки че 

може да накара един човек да се почувства 

специален за кратък период от време, награ-

дата служи като демотиватор за други хора в 

екипа, които също са отдадени и продуктив-

ни в работата си. Вместо това добра практика 

е всички в компанията, включително и клиен-

тите й, да се насърчават да дават положител-

на обратна връзка в момента, в който останат 

доволни от действията на другия.

Друг пример за придобивка, която макар и 

в полза на портфейла на служителите, често 

се оказва трън в петата, е поемането на смет-

ките за мобилните разговори от работодате-

ля. Този тип финансова зависимост внуша-

ва на работещите, че трябва да са на линия 

по телефона 24/7, въпреки че повечето искат 

буквално да изключат телефона си след рабо-

та. Още повече че установяването на хибрид-

ните и дистанционните модели така или ина-

че поддържа служителите постоянно на ли-

ния в интернет, дори и в извънработно време.

И тези, които отговарят на 
новата работна реалност
Много компании по света разбраха, че придо-

бивките, които предлагат на служителите си, 

могат да променят живота им. В условията на 

онлайн обучение и хоум офис работа напри-

мер родителите се натовариха с почти неиз-

пълнимата задача да жонглират с работните 

си ангажименти и грижата за образованието 

на децата си у дома. На фона на това житейско 

предизвикателство придобивките от типа на 

ваучер за уелнес програма или тиймбилдинг 

в гората бледнеят пред нуждата от допълни-

телни дни отпуск за родители или финансо-

ва помощ за детегледачка. Друг пример е пре-

минаването към работа от вкъщи за мнози-

на, които нямат добри условия за извършване 

на служебните си задължения у дома. Немал-

Добра практика е всички в 
компанията да се насърча-
ват да дават положител-
на обратна връзка в мо-
мента, в който останат 
доволни от действията 
на другия.
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ко компании отчетоха този проблем и инвес-

тираха в закупуването на необходимите мебе-

ли и технологично оборудване за служители-

те си. Именно личните нужди на служителите 

мотивираха много работодатели да преосмис-

лят стратегиите си за обезщетения.

Далеч не на последно място, а по-скоро ос-

новата, върху която служители искат да гра-

дят професионалния и личния си живот отсега 

нататък, е гъвкавостта. LinkedIn проследи как 

различните ключови думи се свързват с анга-

жираността във фирмените публикации и кои 

думи се появяват по-често в обявите за рабо-

та на сайта. Термините „гъвкавост“, „благопо-

лучие“ и „култура“ се появяват в публикации-

те на LinkedIn по-често, отколкото през 2019 г., 

разкри професионалната мрежа чрез своя док-

лад Global Talent Trends 2022. Фирмените пуб-

ликации, които използват тези термини, прив-

личат повече ангажираност. А това означава, 

че компаниите, които предлагат придобивки, 

които позволяват гъвкавост на служителите 

при управлението на живота им, ще получат в 

замяна ангажирани служители.

Изглежда, че наистина начинът, по кой-

то се оформят придобивките сега, ще очер-

тае бъдещето, защото младите служители са 

най-малко склонни да изпуснат гъвкавостта, 

която пандемията създаде по отношение на 

това откъде и кога работят. Колкото по-мла-

ди са работниците, толкова по-голяма е ве-

роятността те да проявят интерес към длъж-

ност в компанията, използваща думата „гъв-

кавост“. Публикациите и обявите за работа, 

използващи думата „гъвкавост“, получават 

77% повече ангажираност от потребителите 

от поколение Z (до 25-годишните) и 30% по-

вече ангажираност от милениалите (25-42-го-

дишните). Поколението X и бейби-бумърите 

демонстрират по-малък интерес към публи-

Най-използваните от 
служителите придобивки
Данни на Re:benefi t за периода ноември - януари 2022 г.

•Абонаментна карта за спортни

дейности

• Допълнително здравно осигуряване

• Ваучери за храна

• Месечен абонамент за Netflix

• Карта за градски транспорт.

Най-предпочитаните благотворител-

ни каузи 

• Редовни месечни дарения за „SOS Дет-

ски селища“

• Редовни месечни дарения - „Стани редо-

вен спасител на четириноги“

• Редовни месечни дарения за сираци и без-

призорни деца.

кациите, споменаващи гъвкавостта: поколе-

нието X показва 5% по-малко ангажираност 

в тези публикации, а бейби-бумърите - 31% 

по-малко.

Всъщност няма нищо изненадващо, че ра-

ботещите искат да запазят гъвкавостта, коя-

то пандемията им даде, при управлението на 

личния и професионалния им живот. В край-

на сметка, веднъж дадена, свободата на човек 

да избира не може да бъде отнета, или поне 

не доброволно. Отсега нататък работодате-

лите ще трябва да решат дали ще позволят на 

служителите сами да избират допълнителни-

те си придобивки, или ще се придържат към 

предпандемичните практики в тази област на 

възнагражденията. Но, изглежда, ползите от 

единия подход превъзхождат ползите от дру-

гия по много показатели.
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В тази част на изданието ще се запознаете 
с професионалисти от различни области, 
които ще ви разкажат за своите професии, 
работното си ежедневие и предизвикателствата, 
пред които се изправят в работата си.

24 Трейнър по социални 
и презентационни 
умения

29 Game Community 
Manager

35 тдизайнер на услуги

40 Тех райтър

45 people & Culture 
мениджър

51 Подкастър

55 Бранд мениджър

60 археолог

66 експерт по 
климатични политики

73 режисьор на 
анимационни филми

78 Преводач
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Трейнър 
по социални и 
презентационни 
умения

Въпреки че пандемията отда-
лечи хората един от друг, нуж-
дата от добри комуникационни 
умения се увеличи. Това е нор-
мално, социални животни сме и 
дори да си взаимодействаме чрез 
технологии, искаме да го пра-
вим пълноценно. Човешка нуж-
да е да изразяваме мнението си и 
да споделяме мислите си и колко-
то по-умело го правим, толкова 
по-обещаващи лични и професио-
нални възможности се откриват 
пред нас.

 Публичното говорене е голямо 
предизвикателство за мнозина. 
Хората без опит често изпит-
ват притеснение да излагат иде-
ите си пред публика, Някои се 
опитват да се справят с трепе-
рещи ръце или глас, други се по-
тят или си забравят мисълта и 
това е нормално. Комуникацион-
ните умения, както всички оста-
нали, се учат и развиват, а най-
добрият начин да се придобият е 
да се вземат от учител или спе-
циалист в областта.  

Светлана Митрова
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Ина Иванова, 
основател на „Наука за хората“ 
и организационен психолог
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ИНА ИВАНОВА е организационен психо-

лог и съосновател на „Наука за хората“ 

- компания, която предоставя обучения 

и консултантски услуги в сферата на 

ефективното общуване, невербалната 

комуникация, изграждането на имидж. 

Работи с действащи политици, попу-

лярни личности, мениджъри и предпри-

емачи. В работата си тя е лицензирана 

да преподава най-съвременните методи, 

разработени от водещите специалисти 

по публично поведение САЩ. 

Моята професия
Аз съм психолог, който помага на хората да 

общуват свободно и да се освободят от при-

теснението, докато говорят пред публика. 

Вярвам, че социалните умения не са нещо, на 

което изцяло аз уча хората, а просто им пома-

гам да се върнат към своето първично аз, кое-

то е способно да се свързва с околните, да се 

изразява и да се вълнува да общува.

Моята професия помага на хората да по-

гледнат с нови очи на себе си и на взаимоот-

ношенията с околните. Обичам да се шегувам, 

че това, че се занимавам с психология, е мое-

то извинение да задавам странни въпроси на 

хората, да ги накарам да се замислят.

Искам всеки мой клиент да има глас, чрез 

който да изразява идеите и мислите си. Зато-

ва смятам, че меките умения трябва да се пре-

подават от най-ранна възраст. Поради тази 

причина и създадох такива обучения в „На-

ука за хората“ - презентационни и социални 

умения за деца и подрастващи. Защото вяр-

вам, че колкото по-рано човек се научи да се 

изразява, толкова с по-голяма лекота ще пре-

минава през предизвикателствата.

Ако знаем от рано как да вникваме в собст-

вените си емоции и как да разкодираме и тези 

на околните, ще успяваме да адресираме и да 

обработваме ситуациите по съвсем различен 

начин. Много по-ефективно и съответно про-

дуктивно. Благодарение на това няма да из-

питваме всички тези проблеми в общуването, 

с които се сблъскваме. Помагам на възрастни, 

а вече и на деца да открият своята суперсила 

- това да общуват и да се изразяват свободно.

Моето образование и умения
Възпитаник съм на Философския факултет на 

СУ „Св. Климент Охридски“. Имам магистрату-

ри по реторика и по трудова и организационна 

психология. Но мисля, че опитът ми в различ-

ни сфери ми е помогнал най-много. От ранна 

възраст започнах да работя и винаги съм тър-

села нови начини да печеля, да трупам опит, да 

създавам контакти и да развивам резюмето си.

Работила съм в сферата на телекомуника-

циите, рекламата, продажбите. Имам поглед 

и над IT сферата и авиацията. Реално всичко, 

което преподавам, е минало през ръцете ми. 

Това прави обученията ми много практичес-

ки насочени, защото знам кое работи и кое не.

Основното ми старание е да търся нови на-

чини да се предизвиквам и да уча. Погледът 

ми е отправен към професиите на бъдещето 

и как аз ще се впиша в тях.

Моят път дотук
За себе си винаги съм знаела, че съм човек, 

който иска динамична работа. Да включва об-

щуване с различни хора и да не се налага да 

седя от 9 до 5 пред компютъра. Винаги съвет-

вам хората, които тепърва ще си избират об-

разование или кариерен път, да мислят за това 

с какъв лайфстайл е обвързана професията, 

която обмислят. Само така ще могат да нап-

равят по-устойчив избор.
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Моите задачи и отговорности
Моята основна задача е да създавам обучения, 

които остават дълго в главите на хората. Тол-

кова дълго, че стават част от живота им. Из-

ключително много се интересувам от мето-

дите, които карат хората истински да вникват 

във и да запомнят това, за което си говорим 

по време на обучение. Затова след това те ус-

пяват с много по-голяма лекота да започнат да 

прилагат новите знания. Те реално включват 

тези знания в своето ежедневие. Подобряват 

качеството си на живот. Буквално.

Но освен това се занимавам и с кариерни 

консултации, помагам на хората да погледнат 

дълбоко в себе си и да направят избор, който 

да ги направи щастливи.

Вярвам, че мотивацията е нещо, което из-

чезва, ако не седи отзад солидна доза амби-

ция и цел, към която човек се стреми. И ако 

това, което прави всеки ден, малко по малко 

го отвежда към целта, той ще има силна мо-

тивация да продължава и да иска да става все 

по-добър.

Нужните умения и опит
На първо място трябва да има какво да да-

деш. Да имаш голям спектър от знания и 

опит, който да ти помага в различни ситуа-

ции. Трябва и креативност, желание да пома-

гаш, да оставиш следа след себе си в съзнание-

то на този, с когото работиш.

Моите предизвикателства
Предизвикателствата ги решавам с по-голя-

ма лекота заради това, че имам възможност 

да избирам с кого и как да работя. Не ми се 

налага да преглъщам или да си премълчавам 

неща, с които не съм съгласна. Доста съм ди-

ректна в общуването си и това ми помага да 

преминавам през ситуациите и да продължа-

вам напред.

Ако трябва да се направи съпоставка меж-

ду това да си психолог и това да си дипломат, 

е, че и двамата знаят как да адресират нужно-

то по правилен начин. Старая се и до днес да 

се уча от най-добрите в тази сфера.

Моите удовлетворения
За мен огромно удовлетворение е да получа 

дълъг мейл или съобщение в LinkedIn от чо-

век, посетил мое обучение, и да ми разкаже 

как това е променило живота му и да ми оп-

ише ситуация, която е преминал с лекота. Да 

ми опише своите нови успехи и да ми разка-

же за техниките, които са му помогнали и как. 

Това е най-голямата ми награда. Четейки та-

кива писма, винаги изпитвам истинска гор-

дост от техните успехи и удовлетворение, че 

работата ми живее чрез тях.

Обичам да изпращам моите клиенти с ду-

мите, че те са моите визитни картички и те 

никога не разочароват!

Заплатата
Има изключително много зависимости. Кол-

ко години опит има един човек, с какви ти-

пове клиенти работи. Много е важно и как-

ва цена може да отвоюва за работата си и 

Обичам да изпращам мо-
ите клиенти с думите, 
че те са моите визитни 
картички и те никога не 
разочароват!
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след това да я защити, за да се връщат клиен-

тите и да го препоръчват.

Ако един човек не спира да развива себе си, 

да се стреми към развитие на личния си бранд 

и да създава качествен продукт, той със сигур-

ност ще успява да расте както професионал-

но, така и финансово.

Моите планове за кариерно развитие
В момента съм сложила голям фокус върху 

новия проект, за който споделих, а именно 

обученията по социални и презентационни 

умения за деца и подрастващи. Също така за-

почнах да работя индивидуално с деца, кои-

то са развили модерната зависимост към ви-

деоигрите. Това също ще го развия още като 

дейност.

Написах книга, която е отново ориентира-

на към отношенията родители - деца, и в мо-

мента съм в търсене на издателство, с което 

да работя за издаването. Също така старти-

рам подкаст, в който говоря за теми, които са 

свързани с психология, взаимоотношения и 

като цяло теми, които вълнуват хората днес, 

но не се обсъждат.

Моите източници на информация
Вдъхновение да търся нова информация по-

лучавам благодарение на хората, с които ра-

ботя, и различните казуси, които срещат те. 

Чета книги, научна литература, попадам на 

куп полезна информация в интернет. Стремя 

се да се уча и от ситуациите, в които попадам.

Как коронавирусът промени 
работата ми
Много повече хора започнаха да се записват за 

индивидуални консултации и ако преди беше 

тема табу да отидеш да разговаряш с психолог, 

то вече стана нещо съвсем нормално.

 Креативност
 Комбинативност
Лидерски умения  
 Презентационни умения
Любопитство и   
любознателност
 Гъвкавост
 Желание за развитие
 Енергичност
Да вярваш в това, което   
правиш
Да обичаш работата си  
Да имаш емоционална   
интелигентност, да умееш да 
вникваш в гледната точка на 
другите
Да виждаш потенциала и да  
вярваш, че ще имаш успех
Да си готов да грешиш много   
и да си взимаш уроците 
занапред

Търсени умения
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Game 
Community 
Manager
Кирил Кирчев

За да дефинираме какво точно е Game 
Community Management, първо тряб-
ва да разберем какво точно е Game 
Community (общество на играта). Това 
е една организирана група от геймъри, 
обединени от интереса и любовта си 
към една игра или поредица от таки-
ва. Размерът на тези общества варира 
от шепа хора до милиони потребители 
от всички краища на планетата. Ро-
лята на Game Community Manager-ите 
(GCM) се характеризира с множество 
разнообразни и непрекъснато вариращи 
отговорности, които обединяват еле-
менти от PR-а, управлението на соци-
ални медии и събития, маркетинга, об-
служването на клиенти, копирайтинга 
и анализа на данни.
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данаил данов, 
Game Community Manager, 
Gameloft Sofia
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ДАНАИЛ ДАНОВ е Game Community 

Manager в Gameloft Sofia от 2019 г. Има ба-

калавърска степен по масови комуника-

ции и връзки с обществеността от Нов 

български университет (НБУ). Професио-

налната му кариера в сферата на марке-

тинг и PR започва през 2012 г. в бутико-

вата PR и BTL агенция BTL Refresh като PR 

Executive за високобюджетни телевизи-

онни продукции като риалити форма-

тите Big Brother, „Къртицата“ и сериала 

„Дървото на живота“. През 2014 г. Става 

PR Manager в софийския клон една от най-

големите рекламни агенции на Балкани-

те - New Moment New Ideas, където рабо-

ти с големи корпоративни клиенти като 

„Каменица“ АД, „ЕКО България“ ЕОД, „Иде-

ал Стандарт - Видима“ и др.

Моята професия
Най-общо казано, GCM-те са мостът между 

разработчиците на играта и обществото, кое-

то се събира и расте около нея. Работата ми е 

да се грижа за „здравословните“ му поддръж-

ка и растеж, така както един добър пастир се 

грижи за своето стадо. Представете си един 

дипломатичен посредник с богат арсенал от 

умения и инструменти, с помощта на които 

„гаси пожари“ по време на кризисни ситуа-

ции, събира, анализира и предава информа-

ция от играчите към разработчиците и обрат-

но. Както и не на последно място, изгражда 

социалния имидж на играта чрез личния си 

пример и поведение.

Като GCM аз се славя с авторитета на раз-

работчик сред геймърите, но в същото време 

се старая те да ме чувстват като един от тях - 

човек, който разбира техните нужди и жела-

ния и е готов да се бори за тях с всички сили. 

В този смисъл е изключително важно всеки на 

тази позиция да заслужи и оправдае доверие-

то на играчите, защото в противен случай ще 

изгуби авторитета си и мисията му ще бъде 

обречена на провал.

Тъй като говорим за игри, поведението на 

потребителите, дори на по-възрастните сред 

тях, често наподобява поведението на малки 

деца. Това принуждава GCM-те да влязат в ро-

лята на строги, но справедливи „родители“ и 

чрез личния си пример и професионална ко-

муникация да наложат ясни правила за всич-

ки в „семейството“ на дадено заглавие.

Аз имам привилегията и удоволствието да 

съм част от екипа на March of Empires - един 

от най-популярните и успешни продукти в 

портфолиото на Gameloft. Играта е на паза-

ра от вече близо 7 години и много се гордеем 

с факта, че в обществото ни има много пот-

ребители, които са с нас още от официал-
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ния ѝ старт през лятото на 2015 г. Това говори 

много за разработването ѝ, както и за успехa 

на нейния Game Community Management. За 

да придобиете по-ясна представа за мащаба, 

нека кажем просто, че играта е свалена над 50 

млн. пъти, а активното ѝ общество в социал-

ните мрежи и периферните ни канали над-

вишава няколкостотин хиляди. В целостта си 

те са като един ненаситен и неудържим звяр, 

който винаги е гладен за забавления, инфор-

мация и комуникация. Все едно да си отглеж-

даш мечка - знаеш, че тя те слуша, уважава и 

обича, но винаги внимаваш да я държиш нах-

ранена и да не я ядосваш, защото може да те 

изяде на една хапка.

Моето образование и умения
Завършил съм средно образование в езикова-

та гимназия в родния ми град Плевен и имам 

бакалавърска степен по масови комуникации 

и връзки с обществеността от НБУ. Говоря ан-

глийски и немски език. Учих и една година в 

САЩ в Brunswick High School, където тряб-

ваше да съм в 10 клас, но след приравнител-

ни изпити се разбра, че съм доста по-напред 

с материала, особено по математика, и пове-

чето ми класове бяха подготвителни за колеж.

С изключение на езиците от практична 

гледна точка не научих много неща в учили-

ще и в университета. Най-полезните умения, 

които развих там, са критично, логично и ана-

литично мислене и да върша навреме неща-

та, които са ми неприятни. Като се замисля, 

това хич не е малко. Освен това още от малък 

най-добре усвоявам знания и умения, когато 

сам ги потърся и открия.

Като конкретни умения бих посочил, че 

съм професионалист в комуникациите с над 

10 години опит в сферата на маркетинга и 

връзките с обществеността. Умея да боравя 

отлично с всички инструменти на съвремен-

ните социални мрежи. Пиша доста и обичам 

да си мисля, че съм доста добър в писането. 

До голяма степен мога да кажа, че съм про-

фесионален геймър с над 20 хил. часа стаж в 

множество игри, повечето от които вече дори 

не помня.

Моят път дотук
Моят път дотук сякаш сам се постла пред 

мен. От дете изобщо не обичам да си правя 

дългосрочни планове. Може би е резултат от 

свръхдинамичната среда, в която живеем, или 

просто съм си такъв, но каквато и да е при-

чината, винаги съм се стремил да се съсредо-

точавам само върху настоящето. Вярвам, че 

ако даваш всичко от себе си и правиш неща-

та така, че после да се гордееш с тях, все ня-

кой ще забележи и всичко ще се подреди само. 

Точно така и стана. Първата ми работа в BTL 

Refresh ми я предложи като стаж проф. д-р 

Деси Бошнакова от НБУ. Идея си нямах в как-

во ми предстои да се забъркам, но си казах 

carpe diem („цени мига“ - бел. ред.) и приех, 

без дори да се замисля. След близо две годи-

ни вече се бях доказал и от нищото ми пред-

ложиха позиция в New Moment като главен PR 

Manager на най-големия футболен турнир за 

аматьори в България „Каменица фен купа“. 

Пак приех, без да се замислям, и преди края 

на първата ми година вече бях назначен да об-

служвам още няколко големи корпоративни 

клиента. Пет години по-късно в един мра-

чен януарски ден приятелката ми ми изпра-

ти линк към обявата на Gameloft, че си търсят 

Game Community Manager. Беше ми написа-

ла: „Чета я тази обява и имам чувството, че го-

ворят точно за теб. Хем PR и копирайтър им 

трябва, хем да играе на игри. Защo не пуснеш 

едно CV?“ И така... пуснах. Около месец по-
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късно, след една практическа задача и 4 кръ-

га от интервюта, прекрачих прага на Gameloft. 

Оттогава се чувствам точно на мястото си. В 

България няма друга такава фирма и дори не 

мога да си представя да работя на друго място.

Моите задачи и отговорности
Задълженията ми включват разнообразна 

палитра от дейности. Сред тях са събиране и 

филтриране на обратната връзка от играчи-

те, както и предаване на съобщения от раз-

работчиците към потребителите. Освен това 

GCM-ът отговаря за изграждане и поддръжка 

на социалния имидж на играта. Той органи-

зира и изпълнява различни събития, най-вече 

в дигитална среда, свързани с даденото загла-

вие, които ангажират съответната аудитория. 

Добавяме традиционното планиране и про-

веждане на мултиканални комуникационни 

кампании, към които почти винаги включват 

създаване и разпространение на съдържание 

в социалните мрежи. Накрая идват анализи-

те на резултатите в различните канали и про-

филиране на аудиторията, които се предават 

под формата на отчети и доклади към екипа 

от разработчици. GCM-ът активно участва в 

ежедневни срещи с разнообразна тематика, 

включваща почти всички аспекти от разра-

ботката на играта и много др.

Моите предизвикателства
Най-големите предизвикателства, с които 

се сблъсквам всеки ден, са управлението на 

собственото ми време и нуждата да приори-

тизирам и превключвам от един проблем на 

друг като ключ на лампа. Освен това да си 

Game Community Manager може да се срав-

ни и с това да си шоумен и да си постоянно 

на сцената. Публиката не я интересува дали 

си болен, спи ти се, депресиран си, изнервен, 

дали имаш задължения, които трябва да се 

свършат. За тях е важно да си на линия, за 

да можеш да реагираш на техните въпроси и 

желания.

Моите удовлетворения
Най-сладката част е работата ми е, когато 

видя, че играчите харесват и оценяват нещо, 

което съм направил за тях. Сигурно наподо-

бява чувството, което родителите изпитват, 

когато децата им се гордеят с тях.

Заплатата
Като се вземе под внимание пъстрата палитра 

от необходими умения, за да си добър Game 

Community Manager, заплатата е съпостави-

ма с тази на един PR executive в други секто-

ри. Индустрията е много динамична и бър-

зо развиваща се, а заплащането е само малка 

част от пакета, който включва още допълни-

телно здравно осигуряване, ваучери за покуп-

ки, отстъпки в партньорски вериги, възмож-

ности за обучения и преквалификация, екип-

ни събития, както и редица други придобив-

ки при различни значими лични поводи: ро-

дителство, брак, рождени дни и т.н.

Най-сладката част от 
работата ми е, когато 
видя, че играчите харес-
ват и оценяват нещо, 
което съм направил за 
тях.
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Моите планове за кариерно развитие
Следващата спирка по пътя на кариер-

ното ми развитие е позицията на Product 

Marketing Manager. Вече направих първите 

стъпки в тази посока и в момента освен Game 

Community Manager съм и асистент Marketing 

Manager и усвоявам различните инструменти 

и тънкости на занаята от колегата, който из-

пълнява тази длъжност. Нещата се случват 

доста бързо, защото, както се казва, „пия вода 

директно от кладенеца“.

Моите източници на информация
Източниците ми на информация са твърде 

много и твърде разнообразни, за да ги изреж-

дам. Най-точно мога да ги обобщя с една дума 

- интернет. С мейнстрийм медиите се „разве-

дохме“ преди повече от 10 години. Най-чес-

то информацията сама ме намира благодаре-

ние на социалната мрежа, която съм си изгра-

дил онлайн през годините. Следвам в подобни 

платформи като Facebook, Twitter, Instagram, 

YouTube, Twitch и други профилите и страни-

ците на множество гейм студиа, на конкрет-

ни продукти, на известни личности от бран-

ша, на стриймъри и какво ли още не. Когато 

черпиш информация от тези канали, е мно-

го важно да умееш да филтрираш така наре-

чените fake news и съобщения от „интернет 

тролове“. За целта се прави кросреференция 

и проверяваш дали можеш да откриеш една 

и съща информация от поне три достовер-

ни източника.

Какво се промени в работата ви 
след началото на пандемията?
Основната промяна беше въвеждането на 

така наречения home office. Вследствие от това 

всички работни срещи започнаха да се про-

веждат онлайн или се превърнаха в обикнове-

ни имейли. Честно казано, за мен работата от 

вкъщи е истински рай. Още от тийнейджър 

съм свикнал да общувам с хората онлайн и 

дори предпочитам тази форма на комуни-

кация. Освен това съвременните технологии 

предлагат отлични условия за онлайн комуни-

кация с добро качество на звука и конферент-

ни видеовръзки. Друго голямо преимущество 

е, че си спестяваш много време от пътуване-

то до офиса и обратно, което ти осигурява по-

вече време за почивка. И не на последно мяс-

то, работата от вкъщи ме прави по-продук-

тивен, защото ми осигурява тиха, изолирана 

и изцяло контролирана от мен работна среда. 

В нашия офис работят около 200 души и ако 

си общителен като мен, това може да се ока-

же доста разсейващо. Знам, че за много хора 

този режим е доста неприятен, но аз опреде-

лено не съм от тях.

 Комуникация на 
професионално ниво във 
всичките й писмени и 
вербални форми
 Опит и познания в сферата на 
връзките с обществеността
 Обширни познания за гейм
индустрията
 Анализ на обемна и 
комплексна информация
 Познания и умения за работа 
със социални мрежи и 
дигитален маркетинг
 Умения и креативност при 
създаване на съдържание
 Много богата обща култура и 
владеене на чужди езици
 Хладнокръвие, търпение и 
адаптивност

Търсени умения
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дизайнер 
на услуги
Сирма Пенкова

Дизайнът има ключова роля в редица 
бизнеси. Дали чрез продуктов дизайн за 
измислянето на нови решения, чрез гра-
фичен дизайн за изграждането на об-
лика на дадена компания или дори ин-
териорен дизайн за обособяването на 
функционални офис пространства. 
Едно от най-новите креативни разкло-
нения обаче е дизайнът на услуги.
Специалистите в областта имат за 
цел да подобрят вътрешните процеси 
в компаниите чрез стандартизирани 
модели. Те се явяват модератори между 
различните отдели в бизнеса и на база-
та на игрови модели успяват да изва-
дят на преден план силните и слабите 
страни на екипите и да подобрят пред-
ставянето им. Подходът е подходящ за 
големи компании в сферата на услуги-
те. Дизайнерът на услуги работи за из-
граждане на връзка между бизнес адми-
нистрацията, маркетинга, стратегии 
и други ключови за бизнеса звена.
Мая Иванова минава през различни-
те форми на дизайна. Започва образо-
ванието си като инженерен дизайнер, 
но иска да надгради уменията, така че 
да може да помага на бизнесите да рас-
тат чрез добри практики. Затова из-
бира да учи магистратура в Милано, 
където за пръв път се сблъсква с дизай-
на на услуги. Сега тя е един от малко-
то специалисти в областта в Бълга-
рия. По думите й дизайнът на услуги е 
много широкообхватен, но ако трябва 
да го обясни с едно изречение, то това 
било, че професията има ефект на ле-
пило, което залепя всички дейности в 
дадена компания, така че да могат да 
работят заедно.   
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мая Иванова, 
дизайнер на услуги 
в launchlabs Sofia
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МАЯ ИВАНОВА завършва бакалавър „Ин-

женерен дизайн“ в Лесотехническия уни-

верситет през 2013 г. След това в про-

дължение на три години работи като 

индустриален дизайнер, но през 2016 г. 

решава да надгради знанията си и запис-

ва магистратура в програмата Product 

Service System Design в Politecnico di 

Milano. По думите й именно тази стъп-

ка променя професионалния й фокус и я 

насочва към дизайна на услуги. Мая Ива-

нова работи в австрийския стартъп 

anthropia DESIGN THINKING. Пандемията 

обаче я връща обратно в България и ста-

ва част от екипа на launchlabs Sofiа, къде-

то практикува дизайн на услуги.   

Моята професия
Дизайнът на услуги е широко приложима ме-

тодология във всички сфери на живота, тъй 

като в пространствата и продуктите, които 

ползваме, има поне няколко услуги, които по-

магат на всичко „да работи“. Методологията 

е основна за проектиране на тези услуги и за 

подобряване на преживяванията на клиенти-

те и служителите зад тях. Тя разглежда бизне-

са като система от различни роли, които но-

сят стойност помежду си, и я организира по-

ефективно. Наша основна отговорност е да 

опростим този процес, да го фасилитираме 

и да го превърнем в креативно преживява-

не за всички.

Ако един бизнес инвестира в иновации като 

дигитализация, внедряване на напълно нови 

услуги или продукти, пространства без аналог 

на пазара и други, има нужда от дизайн на ус-

луги. Мисля, че е изключително интересна ра-

ботна среда за един млад човек.

Моето образование и умения
Завърших двегодишната международна прог-

рама Product Service System Design в Политех-

ническия университет в Милано, създадена от 

едни от първите изследователи в дисципли-

ната в Европа. През 2020 г. това беше най-ус-

пешната програма във факултета със 100% ус-

певаемост на студентите да си намерят рабо-

та по специалността след дипломиране. По-

дозирам, аналогична е ситуацията и в други 

държави, където дизайнът на услуги е жела-

на професия и организациите там припозна-

ват приноса й към тяхното развитие.

В България освен проекти и обучения, 

свързани с дизайн на услуги, с екипа на 

launchlabs Sofia провеждаме и отворени кур-

сове, за да могат повече бизнес хора в нашата 

страна да се докоснат до тази методология.
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Профилът на дизайнера на 
услуги се базира на нуждите
на компанията. Това може да е
агенция с множество клиенти от
различни индустрии, иновативен
екип в корпорация или дори в
обществена организация. Но 
има някои основни очаквания 
от нас, като изключим висшето
образование.

 Опит в изследователската 
дейност в сферата на 
клиентски преживявания
 Фасилитаторски умения, 
за да води процеса в 
мултидисциплинарна среда
 Стратегическо и системно 
мислене
 Опит с методологията и 
да създава визуалните 
стандартизирани инструменти

Търсени умения

Моят път дотук
Всичко се случи съвсем естествено. Основна-

та ми мотивация да се занимавам с дизайн ви-

наги е била да мога да подобрявам живота на 

хората. След известно време работа като про-

дуктов дизайнер разбрах, че имам ограничена 

възможност да посочвам истинските пробле-

ми. Заминавайки за Милано, не знаех в как-

во се въвличам, а и още повече че дизайнът 

на услуги ще ми даде уменията да работя вър-

ху предизвикателства, които носят истинска 

стойност по устойчив начин.

Моите задачи и отговорности
Аз съм част от няколко екипа в различни дър-

жави и ежедневната ми роля е да се приспосо-

бявам бързо към контекста на работа. Наша-

та работа е приключение. Хвърляме се на дъл-

бокото с всеки проект. Една задача може да е 

свързана със здравеопазване, а друга с мобил-

ност. Влизаме „в обувките на потребителите“ 

и помагаме на бизнеса да направи същото. На 

помощ ни идват редица инструменти (т.нар. 

карти), които представят опростено и визу-

ално ситуацията. С тях успяваме да превър-

нем работата в креативно преживяване, кое-

то мотивира всички да участват.

Нужните умения и опит
Нашата роля е да носим много шапки и да ги 

сменяме в хода на процеса. В началото на про-

цеса сме изследователи и етнографи. Опитва-

ме се да разберем в дълбочина трудностите на 

клиентите и служителите в една компания и да 

синтезираме всичко научено. След като фор-

мираме истинското предизвикателство, кое-

то трябва да решим, ставаме фасилитатори 

на творческия процес. С експерти от различ-

ни екипи - а защо не и самите клиенти - заед-

но стигаме до концепции, които после тества-

ме чрез прототипи. Бъдейки стратези, пома-

гаме на организацията да внедри това, което 

най-добре се вписва във визията й за развитие.

Моите предизвикателства
Много често най-голямата трудност е да убе-

диш останалите от екипа да се доверят на про-

цеса, защото понякога липсва дори общ език. 

Когато веднъж си прилагал дизайна на услуги 

и знаеш, че именно това е липсващата състав-

ка, и процесът работи безотказно.

Това обяснява защо фирмените обучения в 

нашата сфера са толкова желани. Един екип 

минава през кратко обучение върху техен ка-

зус, като стига от идея до тест за нула вре-

ме. Виждайки как работи, тези експерти след 

това лесно си партнират с агенция за дизайн 

на услуги.
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Моите удовлетворения
Ако трябва да сравня традиционния под-

ход с нашия, в първия имаш задачата „Съз-

дай приложение за градски транспорт за Со-

фия“, а чрез дизайна на услуги стъпваш една 

крачка назад. Изхождаш от нуждата на хора-

та: „Как бихме могли да помогнем на граж-

даните в град София да стигнат от точка А 

до точка Б по ефективен и здравословен на-

чин?“. Отваряш фокуса, за да видиш истин-

ските проблеми. Накрая пак може да стиг-

неш до дигитален продукт или система от та-

кива, но чрез наличните ресурси, по-умно и 

по-ефективно. С този подход се раждат стой-

ностните иновации.

Заплатата
Ако заплащането се основава на това с кол-

ко нашата роля допринася за растежа на един 

бизнес, би трябвало дизайнът на услуги да се 

нарежда високо на пазара на труда. Тъй като 

обаче всяка индустрия си има своите различ-

ни стандарти, нямам еднозначен отговор. 

Скоро беше публикувано едно изследване от 

нашата общност, представящо финансовата 

страна на професията.

Моите планове за кариерно развитие
От една година започнах да проучвам и рабо-

тя в посока, която в момента се формира като 

следващата стъпка на развитие на дизайна, а 

именно фокус към планетата и нейните ре-

сурси. Помагам на един мултидисциплинарен 

екип в Нидерландия да създаваме устойчиви 

иновации за големи организации по света и 

правя дисертация по темата. Имайки пред-

вид какво ни носи бъдещето, съвсем естест-

вено е дизайнът да еволюира в тази посока.

Моите източници на информация
Днес професията се популяризира чрез Service 

Design Network и техните събития, конферен-

ции и разнообразни материали. За прохож-

дащи в сферата са полезни книгите This is 

Service Design Thinking и This is Service Design 

Doing, създадени от международната общ-

ност, нейния опит и лични истории. Заедно 

с тях се разпространява безплатно и This is 

Service Design Methods.

В България за съжаление нямаме специали-

зирана литература, но първата стъпка напред 

е „Малък речник на иновациите“ от launchlabs 

Sofia, който запознава с основните термини в 

дизайна на услуги и други, свързани с инова-

циите методологии.

Как коронавирусът промени 
работата ми
Пандемията подейства двупосочно на профе-

сията ни. Трябваше да приспособим всички 

методи на работа за дигитална среда, но пък 

именно кризата даде тласък на внедряване на 

нововъведения в организациите. Дизайнът на 

услуги изигра ролята на спасителната лодка - 

създадоха се иновации, които трудно щяха да 

стигнат до клиентите толкова бързо, ако не 

бяхме притиснати да действаме на скорост.  

Нашата роля е да но-
сим много шапки и да 
ги сменяме в хода на 
процеса.
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Тех райтър
Светлана Митрова

Автор на техническа документация, или 
„техникъл райтър“, е професия, в която пи-
сането, технологиите и user experience се 
пресичат. Това са първите хора, които се 
докосват до новите продукти, разработва-
ни във високотехнологични компании, и се 
поставят в обувките на крайните потреби-
тели. Целта на „тех райтърите“ е да съз-
дават съдържание, което по кратък, точен 
и ясен начин обяснява как работят новите 
технологии, разработени от компанията, 
и как най-добре могат да се използват. В 
държави с развита индустрия „тех райтъ-
рите“ са заети в различни сектори, като 
например машиностроене, авиация, фарма-
ция, корабостроене и много други. В Бълга-
рия професията е разпространена предим-
но в софтуерната индустрия. Пазарът на 
труда за авторите на техническа докумен-
тация в момента се развива доста дина-
мично и има все по-голямо търсене в Бълга-
рия, както и в Европа и САЩ.       
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добринка Боева, 
Senior Staff Technical Writer 
във VMware Bulgaria

ДОБРИНКА БОЕВА заема по-

зицията Senior Staff  Technical 

Writer във VMware Bulgaria, 

където ръководи екип от 

четирима „тех райтъри“ в 

три различни страни - Бъл-

гария, Индия и САЩ. Участ-

вала е с презентации на ня-

колко международни конфе-

ренции за технически кому-

никации в България, Герма-

ния и Дания. Възпитаник е 

на Нов български универси-

тет, специалност „Компю-

търни системи и техноло-

гии в музиката“. Свири на 

пиано от дете, а от 8 годи-

ни взима уроци по рисуване. 
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тет. Хобитата ми са класическо пиано, рису-

ване, фотография и импровизационен театър. 

Не на последно място, от малка изучавам ан-

глийски език. Винаги ми е било по-лесно да 

подреждам мислите си в писмен вид, затова 

писането ми е на сърцето.

Човек като мен не е изключение за тази 

професия, където има хора с доста разнооб-

разни таланти и образование. От журналисти, 

до химици, инженери, икономисти, психоло-

зи, че дори и метеоролози. Тъй като в универ-

ситетите в България не се изучават техничес-

ки комуникации, повечето автори на техни-

ческа документация се учат по време на рабо-

та. За щастие в днешно време има и профе-

сионални обучения, които можете да вземете 

онлайн, някои от които са и сертифицирани.

Моят път дотук
В професията автор на техническа докумен-

тация попаднах случайно, тъй като по оно-

ва време (2004 г.) не беше никак позната в 

България. Самото предизвикателство да уча 

за сложни технологии, както и желанието да 

създавам ефективно съдържание ме тласкаха 

напред в развитието ми.

Кариерата си започнах в ProSyst Labs (днес 

Bosch Innovations), след което продължих 

във VMware Bulgaria, където заемам позиция 

Senior Staff Technical Writer. Последните 10 го-

дини за мен са изпълнени с много динами-

ка, смяната на голям брой различни проек-

ти, което ми позволи да натрупам доста тех-

ническа знания и опит. Освен създаването на 

техническо съдържание участвам и в различ-

ни инициативи за развитието на професия-

та вътре в компанията, както и менторство 

на нови „тех райтъри“ в българския екип. 

Обичам да презентирам и на професионал-

ни конференции.

Моята професия
Много пъти, когато споделя, че съм автор на 

техническа документация, или „тех райтър“, 

ме посрещат с повдигнати вежди и въпрос: 

„Тех райтър ли, какво е това?“ Аз отговарям: 

Пиша техническа документация за софтуер, 

помагам“, при което следва заключението: 

Звучи много скучно!“ Усмихвам се и си мис-

ля: „Надали ще скучая скоро, макар и някой 

път да ми се иска!“ Истината е, че да създа-

ваш съдържание, което ясно, точно и крат-

ко обяснява как работят сложни технологии 

и как най-добре се използват, е всичко друго, 

но не и скучно. Също така може би учудващо, 

но професията далеч не се ограничава със са-

мото писане. „Тех райтърите“ дори се шегу-

ваме, че писането е около 15%.

Преди да стигнем до писането, проучваме 

как работят продуктите, за които ще пишем, 

тестваме стъпките, по които ще преминат 

потребителите, учим за технологиите, взи-

маме решения коя информация ще е полез-

на и в какъв вид. Често пъти имаме и много 

въпроси, на които само инженерите, разрабо-

тили продукта, могат да отговорят, затова ги 

интервюираме по всички възможни канали за 

комуникация. Съдържанието, което създава-

ме, „живее“ на различни места, от обяснител-

ни текстове в интерфейса на продуктите до 

онлайн платформи за публикуване, YouTube, 

дори и блогове. И, да, потребителите ни четат, 

противно на клишето, че никой не чете доку-

ментацията, съвременните аналитикс плат-

форми ясно показват точно обратното.

Моето образование и умения
Завършила съм Националната финансово 

стопанска гимназия в София, след това спе-

циалност „Компютърни системи и техноло-

гии в музиката“ в Нов български универси-
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Моите задачи и отговорности
Основната ми отговорност е да създавам тех-

ническо съдържание за крайните потребите-

ли на софтуерния продукт, към който работя 

в момента. Потребителската документация се 

счита за част от самия продукт и се публикува 

с издаването на новите версии. Поради тази 

причина работният ми график е изцяло съо-

бразен с цикъла на разработка на новите вер-

сии на софтуера.

Създаването на самото техническо съдър-

жание започва с проучването на функциите 

и технологиите, влизащи в новата версия на 

продукта. Първата ми задача е да намеря на-

деждни източници на информация и контак-

ти сред инженерните екипи. Не всички инже-

нери са готови охотно да отговарят на мили-

он въпроси. А най-важната задача е да тест-

вам новите функции в продукта, преминавай-

ки по стъпките на потребителите. Целта е да 

тествам пълния набор от задачи, които пот-

ребителите ще трябва да извършат в опреде-

лена последователност, за да постигнат кон-

кретна цел с продукта.

Първата чернова на съдържанието задъл-

жително преминава през технически прегле-

ди от инженерните екипи. Целта е да се осигу-

ри максимална техническа точност и изчерпа-

телност. Съдържанието също така трябва да 

е написано така, че да е лесно откриваемо от 

Google (Search Engine Optimizations), да е ви-

зуално ефективно и да е разбираемо за меж-

дународната публика.

Нужните умения и опит
Не е нужен някакъв специфичен опит, за да 

навлезете в професията. Ако сте любопитни, 

комуникативни, обичате да учите, емпатич-

ни сте по природа, харесвате технологиите и 

най-вече писането ви е по душа, има голям 

шанс професията да ви допадне и да ви се уда-

ва. Тъй като в България, както и по света, ан-

глийският е основният език, на който се пише 

техническа документация, ниво C1 или C2 на 

владеене е задължително.

Предишен опит в писане на някакъв вид 

структурирано съдържание за интернет е по-

лезен, но не и задължителен. Често професио-

налисти от сферата на поддръжката на кли-

енти или копирайтинга се насочват към про-

фесията. Също така и предишен опит с ра-

бота в софтуерна компания може да е от го-

ляма полза.

Моите предизвикателства
Най-голямото ми предизвикателство е да 

знам кога да спра да пиша. Може би това се 

отнася за повечето „тех райтъри“. Тъй като 

винаги целим да създадем полезно и изчерпа-

телно съдържание, което да отговаря на нуж-

дите на потребителите, сме склонни да пишем 

и пренаписваме до безкрай, но е важно и 

  Владеене на английски език 
на ниво C1 или C2

  Структурирано писане на 
ясен и точен текст, обясняващ
как се работи с дадена 
технология

  Умението да се поставиш в 
обувките на потребителя

  Комуникативност
  Готовност да учиш постоянно 
за технологии

  Визуално мислене
  Работа с различни екипи в 
динамична среда

  Упоритост и самодисциплина
 Любопитство  
  Общи познания за
софтуерните процеси и ролята 
на различните екипи

Търсени умения
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да знаем кога е достатъчно. Друго предизви-

кателство е постоянното учене на технологии. 

Струва ми се, че никога не знам достатъчно, 

но може би знам повече, отколкото ми трябва.

Работата с различни географски региони 

също може да е предизвикателство заради ча-

совите разлики и културните различия, но за 

сметка на това е доста интересна.

Моите удовлетворения
Чувствам огромно удовлетворение, кога-

то видя моя труд и този на екипа ми пуб-

ликуван, и знам, че всички сме дали най-

доброто от себе си, за да създадем съдържа-

ние с високо качество. А ако получим пози-

тивна обратна връзка за това съдържание, 

удовлетворението се покачва многократно. 

Аналитикс платформите са доста полезни в 

това отношение, там ясно се вижда кое съ-

държание се чете от потребителите и кол-

ко. Когато работата с моя екип е ефективна 

и дава добри резултати и нивото на моти-

вация е високо, е най-доброто усещане след 

работния ден.

Друг повод за удовлетворение е, когато ус-

пея да намеря полезна и точна информация, 

която ще мога да използвам в работата си. Ко-

гато трудна и дълга комуникация даде поло-

жителен ефект или когато сме успели да взе-

мем оптималното решение по сложен въпрос.

Заплатата
Стартовата заплата за начинаещ автор на тех-

ническа документация е около 2000 лв. нетно 

на месец. В зависимост от компанията и ка-

риерната стълбица тази заплата може да на-

расне до нива, които са типични за софтуер-

ната индустрия в България. Различните ком-

пании имат и бонус и социални системи, кои-

то покачват месечния доход за професията.

Моите планове за кариерно развитие
Към момента съм достигнала най-високо 

ниво от кариерната стълбица за „тех райтъри“ 

във VMware. Затова плановете ми за кариер-

но развитие са свързани с покачването на мо-

ята експертиза. В момента силно се интересу-

вам от областта на user experience, в тази връз-

ка взимам обучение за user experience writing. 

Моите източници на информация
Ползвам всякакви източници на информация, 

за да придобия знания относно технологията, 

за която пиша. От YouTube до технически обу-

чения в платформата Pluralsight, блогове на ин-

женери от компанията, тех маркетинг матери-

али, продуктови спецификации и много дру-

ги. Ако компанията предлага и вътрешни обу-

чения, се възползвам и от тях. Основна част от 

работата ми е да разбера точно по какъв на-

чин потребителите ползват продуктите, така 

че разговори с продукт мениджъри, техничес-

ки маркетинг архитекти, инженери и понякога 

специалисти по поддръжка на клиенти са мно-

го важен източник на информация.

Как коронавирусът промени 
работата ми
В началото на пандемията всички бяхме пра-

тени да работим от вкъщи за неопределено 

време, както се случи в много други компа-

нии. Работата от вкъщи определено не е за 

мен, но новопридобитата свобода за отдале-

чена работа е нещо, което силно ценя. В мо-

мента мога да избера дали да работя от офиса 

или друго място, което ми позволява да раз-

нообразявам ежедневието си. Все пак е хуба-

во и да виждам колегите от българския екип, 

затова често пъти работя и от офиса на ком-

панията. Иначе е трудно да се поддържа ек-

ипният дух.
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people & 
Culture 
мениджър
Светлана Митрова

В интервю за „Кариери“ от декември 
2021 г. Борислав Узунов описа работа-
та си като People & Culture мениджър 
като: взаимодейства с хората, които 
започват работа при нас, да стават 
все по-добри, така че във всяка точка, 
до която се докоснат до нас, те да ос-
тават с добро впечатление. Става въп-
рос включително за процеса по подбор 
на служители, въвеждането, кои са не-
щата, от които имат нужда, за да се 
чувстват добре при нас, та чак до изхо-
дящите процеси. Когато се наложи ня-
кой да си тръгне, да остане с добро впе-
чатление и да иска да се върне.
Узунов е дългогодишен служител на ком-
панията и беше повишен на тази по-
зиция в края на миналата година. Три 
месеца по-късно той иска да разкаже 
повече за кариерния си път и особенос-
тите на изпълняваната от него длъж-
ност. Вижте историята му.   
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Борислав Узунов, 
Next Consult
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БОРИСЛАВ УЗУНОВ е People and Culture 

мениджър в Next Consult. Той работи за 

компанията от 6 години, като досегаш-

ната му роля на бизнес консултант е 

включвала управлението на системите 

за възнаграждения, мотивация и разви-

тие на хората, подбор и назначаване. Ра-

ботил е по проекти, свързани с внедрява-

не на lean практики, които целят подоб-

ряване на качеството без повишаване на 

разходите. Узунов е бакалавър по унгар-

ска филология в СУ „Св. Климент Охрид-

ски“, магистър „Международни отно-

шения“ в същия университет и магис-

тър „Бизнес, мениджмънт и маркетинг“ 

в университета Vrije в Брюксел.

Моята професия
Основната ми цел на тази позиция е проак-

тивно да следя какви са нуждите на хората в 

компанията и да се грижа всеки да разполага 

с необходимата среда, инструменти и яснота 

за ролята, отговорностите си, а също и за въз-

можностите за професионално развитие, така 

че да има възможност да се развива в желана-

та от него посока.

Смятам, че тази функция е изключително 

важна, особено в момента, когато има недос-

тиг на кадри, работи се дистанционно, сре-

дата на работа и културата на корпорациите 

и хората са много изменени и силно дигита-

лизирани. Това е предпоставка за промяна и 

в начина, по който управляваме служителите 

си, по който привличаме нови, и не на пос-

ледно място - за това как ги въвеждаме в ра-

ботата и по какъв начин развиваме техните 

умения и знания.

Позицията на People & Culture мениджър 

изисква богата палитра от меки умения, които 

стават все по-търсени като експертиза и опит 

и тенденцията е да се запази в бъдеще.

Много е специфично, защото точно този 

тип умения са изключително важни в бизне-

са, но са нещо, на което по-скоро не се набля-

га във формалното образование. В този ред 

на мисли, ако човек се старае да развива уме-

нията си за комуникация, съпричастност, ли-

дерство, това на практика е конкурентно пре-

димство за всеки професионалист.

Моето образование
По една или друга причина аз имам доста 

разнообразно образование. В гимназията и в 

университета (за бакалавърска степен) учих 

езици. След това се насочих към политичес-

ките науки и завърших магистърска степен 

по международни отношения и дипломация 

в Софийския университет „Св. Климент Ох-

ридски“. По тази линия придобих и немал-

ко опит в НПО сектора и Министерството 

на външните работи. В крайна сметка цели-

ят този опит ме накара да се насоча към част-

ния сектор. За да придобия необходимите зна-

ния, ми беше необходима допълнителна ква-

лификация. Така взех решение да продължа 

образованието си в Брюксел по магистърска 

програма за мениджмънт.

Всичко това ми даде широк поглед върху 

живота, различните култури, сфери на дей-

ност, мирогледи, но и ми показва, че ако си 

добър човек, ако обичаш да общуваш, ако 

ти пука за хората, не е толкова важно какво 

точно си учил. Важното е да намериш своето 

място и да правиш това, което те прави щаст-

лив. Е, мен щастлив ме прави контактът и ко-

муникацията с хората.

Моят път дотук
Преди да стана част от „Некст консулт“, на-

трупах различен опит, включително в Атлан-

тическия клуб и в Министерството на външ-

ните работи. Впоследствие станах част от една 

производствена компания, където започнах 

работа като преводач и координатор в един от 

заводите на групата. Още тогава разбрах, 
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че ме „бива“ с хората - разбирах се с всички, 

независимо от произход, пол, възраст, и с ле-

кота управлявах взаимоотношенията си с тях.

Преди 6 години дойде време за промяна. 

Кандидатствах в „Некст консулт“ с голям ен-

тусиазъм, защото компанията изглеждаше 

интересна, иновативна и бързо развиваща се. 

Започнах работата си там като консултант в 

отдела по управленско консултиране. Мога да 

кажа, че придобих страхотен опит, участвай-

ки в много и различни проекти, докосвайки 

се до компании от различни индустрии и биз-

нес модели и сблъсквайки се с техните специ-

фични проблеми. В ролята си на бизнес кон-

султант работех също по проекти за внедря-

ване на Lean практики в производствени ком-

пании. А Lean методологията, която въвеж-

даме, се оказа философия за интегриране на 

всички хора в екипа в управлението на ком-

панията и цялостна трансформация на орга-

низационната култура. Благодарение на този 

опит допълнително развих интереса си към 

хората и усетих тяхната критична роля в пос-

тигането на успеха на всяка компания.

Моите задачи и отговорности
Една от задачите, които съм си поставил, е 

ежедневно да поддържам контакт с колеги-

те. Държа да знам как се чувстват всеки ден, 

с какви казуси се сблъскват и какви успехи са 

постигнали. Старая се да им помогна да ана-

лизират ситуациите, в които попадат, и да взе-

мат информирани решения, а също и да спо-

деляме и празнуваме техните успехи (и голе-

ми, и малки). За щастие все още големината 

на компанията ни позволява да поддържаме 

личен и близък контакт с всеки член на екипа.

Основната задача, която мениджмънтът ми 

е поставил, е да се грижа всички във фирма-

та да се чувстват добре в офиса и/или с дис-

танционната работа, да са удовлетворени от 

постигнатото, от перспективите за развитие 

и въобще от цялата култура и работна среда.

Чисто технически към момента работим по 

подобряване на всички вътрешни процеси в 

компанията. Целта е да създадем едно стра-

хотно служителско преживяване, така че все-

ки колега да се чувства чут и справедливо оце-

нен, да е наясно накъде отива, да има всички 

необходими инструменти, за да стигне там, и 

не на последно място - да се забавлява, преми-

навайки през своя професионален път.

А може би най-приятната част от работата 

ми е добавянето на стойност за хората вътре в 

компанията. Всеки ден работя с всички, за да 

дефинираме заедно инициативи и дейности, 

които да подобрят работното ни ежедневие. За 

мен е много важно всяко нещо, което е за хора-

та, да идва от хората. Не държа аз да измислям 

какви придобивки да имаме или какви сбир-

ки на екипа да правим. Напротив, тези идеи 

идват от хората, а и ние просто ги въвеждаме.

Нужните умения и опит
Много е важно да можеш да слушаш. Зву-

чи просто, но всъщност слушането е нещо, 

което затруднява хората. След това трябва да 

можеш да изпитваш и демонстрираш съпри-

Опитвам се да поддър-
жам среда, в която хора-
та се чувстват свободни 
да се обръщат към мен 
във всеки момент.
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частност и да искаш да помагаш.

Важно е и как комуникираш с хората, кол-

ко енергия излъчваш и доколко успяваш да 

ги увлечеш по пътя на собствения и екипния 

успех. В общи линии всичко това са качест-

вата на един лидер. А за да управляваш хора, 

трябва да притежаваш лидерски умения. Ина-

че кой ще те последва?

Моите предизвикателства
Едно от основните предизвикателства за мен 

е навлизането в детайлите на ежедневието 

на хората. Това е изключителна тежест вър-

ху собственото ти ежедневие. Критично за 

мен е обаче никой друг да не усеща това нап-

режение. Опитвам се да поддържам среда, в 

която хората се чувстват свободни да се об-

ръщат към мен във всеки момент, независи-

мо по какви въпроси.

За щастие нашата компания е основана на 

философията за трансфер на знания и имаме 

въведена менторска програма. Всеки служител 

си има ментор, който му е като спаринг парт-

ньор - обучава го, предизвиква го да мисли и 

гледа нещата от различен ъгъл и го насочва в 

развитието му. И точно тази комбинация прави 

подхода ни изключително успешен и устойчив.

Моите удовлетворения
Най-голямо удовлетворение ми носи, когато 

някой от колегите ми каже „Радвам се, че си 

поговорихме, сега ми е ясно какво да правя!“ 

или „Благодаря ти за подкрепата и помощта!“.

Още преди ковид имахме политика на рабо-

та от вкъщи, а сега вече работим на принци-

па работа отвсякъде, което всички оценяват 

като изключителна свобода. И това е прекрас-

но, но, от друга страна, изолирането вкъщи 

има и своите странични ефекти. За мен те са 

най-вече изразени в намаляване на чувството 

за принадлежност към екипа, липсата на со-

циални контакти, значително намаляване на 

физическата активност. Това е и една от при-

чините да се опитваме всеки ден да сме близо 

до хората, да обсъждаме ежедневието им, да 

обсъждаме идеите, които имат, и т.н. Стара-

ем се също да стимулираме идването до офи-

са (макар и за кратко), да правим заедно раз-

ходки в планината и много други инициати-

ви, които са полезни както за екипността, така 

и за отделния индивид.

Изключително много се радвам, когато 

видя в офиса някого, който отдавна не ид-

вал, или когато успеем да обединим по-голя-

ма част от колегите за някоя от инициативи-

те, които регулярно организираме.

Заплатата
Тази професия е изключително актуална и 

на практика наложителна поради осезаемата 

конкуренция на пазара на труда и битката за 

кадри. Всяка зряла компания осъзнава нуж-

дата и ползите от тази функция, както и че тя 

е определяща за задържането и лоялността на 

служителите й.

Това е и причината да е добре платена и, 

разбира се, с натрупването на опит и умения 

заплащането расте. Важно е обаче младите 

хора да не забравят, че опит и експертиза не 

се придобива за месец, два или година. Необ-

ходимо е много повече време, за да си истин-

ски експерт и да си силно конкурентен на па-

зара на труда.

Моите планове за кариерно развитие
Моята лична цел е след няколко години ком-

панията ми да бъде един от най-разпознава-

емите работодатели в индустрията. Ако това 

се случи, то ще значи, че добре сме си свър-

шили работата и всички заедно ще празну-
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ваме, защото очевидно културата, създадена 

от нас, ще е точно тази, за която сме мечтали.

Мечтая си другите да идват при нас и да ни 

питат как сме създали такава уникална среда 

на работа. Когато това стане, моята позиция 

в йерархията няма да има никакво значение.

Моите източници на информация
На мен лично основният ми източник на ин-

формация са хората. Аз винаги искам да чуя 

те каква статия или идея са харесали или как-

во им е направило впечатление, или какво 

им се иска да има в нашата компания. Това са 

т.нар. insights, които ни помагат да добавяме 

стойност точно там, където е нужно, и точно 

тогава, когато е необходимо.

LinkedIn е другият предпочитан от мен из-

точник на информация. Стига, разбира се, да 

имаш основни умения да сортираш информа-

цията, която четеш, можеш да намериш мно-

го полезни материали и идеи, които вече са 

тествани от лидерите във всяка сфера.

На трето място, аз обожавам да уча постоян-

но. Платформи като Skillsoft, LinkedIn Learning, 

Udemy и дори YouTube са лесен начин за бър-

зо придобиване на знания. И съм забелязал, че 

дори да гледаш курс по тема, в която повечето 

неща са ти ясни, това те предизвиква да мис-

лиш и да излизаш с нови идеи.

Каква влияние оказа коронавирусът 
върху работата ви
Бих казал, че пандемията не просто промени, 

ами направо създаде нуждата от такава пози-

ция. И това ясно се вижда от факта, че все по-

вече компании прибягват към формирането 

на подобни функции.

Много се говори и се изписа колко са се 

променили условията на работа за хората, 

откакто всички се прибрахме да работим от 

вкъщи (много често в едно също помещение 

с децата си). Тази промяна доведе до един из-

цяло нов поглед върху работата като явление 

в ежедневието на хората. Границите между 

личния и служебния живот изключително 

много се размиха и докато говорим как рабо-

тата от вкъщи води до повече свобода и конт-

рол върху личното време, всъщност тя има 

и една доста негативна последица, която те-

първа ще се проявява в психиката на хората. 

Факт е, че все по-трудно успяваме да сложим 

край на работния ден и по-скоро работата се 

интегрира в личния ни живот.

Това именно е и причината функцията, коя-

то се грижи за благото на хората в една компа-

ния, да стане много по-близка до тях и мно-

го по-гъвкава. Моята цел в работата ми е да 

съм близо до колегите и във всеки момент да 

знам те с какво се сблъскват в професионал-

ния, та дори и в личния си живот. Съответно 

заедно с мениджмънта на компанията да им 

предоставим възможности за редуциране на 

стреса - дали това ще бъде просто с един не-

формален разговор, с който да споделят за-

трудненията си, или пък с други инструмен-

ти е без значение.   

 Емпатия (съпричастност) 
Отдаденост 
Умения да водиш дебати 
Умения да слушаш 
Умения да анализираш 

проблеми и да търсиш решения 
Умение да си лидер и да 

задаваш тон на енергията,
когато общуваш с хора

Търсени умения
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Подкастър
Йоан Запрянов

Модерната шега, която рискува бързо 
да се превърне в клише, гласи, че в Бъл-
гария има повече подкасти, отколко-
то слушатели на подкасти. Ако излез-
ем от шегата и влезем в буквализма, 
това не е вярно: броят на подкастите 
в страната действително е впечатля-
ващ, ако го погледнем на глава на на-
селението, но е неоспорим и фактът, 
че слушателите се увеличават много 
по-бързо, отколкото създателите. До-
толкова, че вече можем да си говорим 
не само за подкасти, но и за професия 
„подкастър“.

Подкастът, казано накратко, е нели-
нейно аудиопредаване. Радио, но без ра-
дио и график. Работата на подкастъра 
обаче не е само да води, да говори или 
да записва. Работата включва всичко: 
от отговорността за качеството на 
аудиото, през монтажа до обработка-
та и публикуването.

„Говори ѝнтернет“ е един от най-из-
вестните български подкасти, по-
тенциално дори най-известният и 
слушан в истинския смисъл на дума-
та „подкаст“ - изцяло аудиопредава-
не (в YouTube има по-гледани предава-
ния, които се представят за подкасти, 
но ключовата дума тук е „гледани“). 
Професията „подкастър“ представят 
Еленко Еленков и Владимир Каладан 
Петков, създатели и водещи на „Говори 
ѝнтернет“.   



Владимир Каладан Петков 
и еленко еленков, 
„Говори ѝнтернет“

 ЕЛЕНКО ЕЛЕНКОВ е завършил английска филология в Софийския университет. Проявя-

ва интереси в онлайн медиите, има опит като проджект мениджър и дълъг стаж като 

председател на неправителствената организация „Бегач“. Извън професионалния си 

опит има интерес към еспресото, аматьорското колоездене и бягане, а в момента „на 

дърти години“ учи за треньор по аеробни спортове.

ВЛАДИМИР КАЛАДАН ПЕТКОВ е завършил публична администрация в УНСС, „ама не е ад-

мин“. Бивш технически директор в компанията A Data Pro и настоящ изпълнителен ди-

ректор на компанията за данни и изкуствен интелект Identrics. По хобита е „с няколко 

крака във видеоигрите, японските ножове, фотографията и Втората световна война“. 

И двамата са работили като част от екипа по дигитални продукти на „Икономедиа“, ком-

панията - издател на „Капитал“, „Дневник“ и „Кариери“, в годините между 2005 и 2011 г. 
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то започнахме, форматът подкаст беше доб-

ре забравен, в България подкастите можеха да 

се преброят на пръстите на едната ръка, до-

като сега на седмица стартират десетки нови 

подкасти. Средата е много по-професионал-

на, има студиа, които предлагат професионал-

ни услуги за запис и редакция на подкасти, а 

също така аудиторията се образова да слуша 

подкастите. Не на последно място, рекламо-

дателите откриха нишата и започнаха умере-

но да инвестират в нея.

Добре е да уточним, че класическият фор-

мат „подкаст“ не включва видео. Видеото е 

скъпо да се произведе и не е начин да се ин-

формираш пасивно, трябва да гледаш. При 

аудиоподкастите е по-лесна редакцията и все-

ки може да слуша, докато е на фитнес, кара 

кола или мие чинии.

Задачите и отговорностите
Основните роли при нас са продуциране, во-

дене и редактиране. Двамата се редуваме кой 

да продуцира определени епизоди, като чес-

то водим и двамата, но има основен водещ. 

Обикновено това съвпада с продуцента на 

епизода. Продуцентът, освен че измисля те-

мата, прави връзка с потенциални гости, ор-

ганизира създаването на плана на епизода и 

после е основният интервюиращ по време на 

записа. Вторият водещ се грижи всичко да е 

технически изрядно, като слуша записа в ре-

ално време, а също така има за цел да защита-

ва интереса на аудиторията, като задава уточ-

няващи въпроси.

След записа идва редакторска работа, коя-

то е същата каквато би била, ако редактор 

оправя текст. След това идва тонрежисьор-

ът, който се грижи всички участващи във за-

писа да звучат еднакво добре, маха шумове, 

слага „глави“ за по-лесно намиране и т.н.

Професията
Създаването на подкасти е смес между журна-

листика, разказване на истории и шоу. Много 

е подобно на писането в блогове, защото поз-

волява по-неформален език и поведение, без 

те да са задължителни.

Образованието и свързано 
ли е то с подкастите
Образованието ни не е свързано с правене-

то на подкасти, но ако приемем, че най-близ-

кото релевантно образование би било радио-

журналистика, то не само, че не ни пречи, но 

и ни помага. Правенето на подкасти е мно-

го различно спрямо правенето на радиопре-

давания, например разчита импровизация 

и дълбочина. Нашият опит от над 20 годи-

ни е свързан с технологиите, новите медии, 

дигиталната трансформация и икономиката 

на знанието, като често това са темите, които 

ние коментираме.

Подкастите, изцяло дигитален продукт, не 

са ограничени времево, което позволява съ-

ществуването на така наречените „дълги фор-

мати“ - епизоди по 2-3 часа. Това позволява на 

водещите на подкаста да разгледат една тема 

изключително дълбоко и от много страни. 

Еленко е завършил английска филология, но 

това няма отношение към подкастите, освен 

че слуша много такива на английски.

Пътят дотук
Започнахме всичко като хоби, което малко 

по малко се превърна в бизнес. В началото си 

представяхме, че просто ще си говорим по ня-

каква определена тема и ще се записваме, но 

доста бързо осъзнахме, че в това няма особе-

но голяма стойност за слушателите, а и за нас, 

и затова започнахме да планираме и постоян-

но да подобряваме крайния ни продукт. Кога-
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Предизвикателствата
Най-сложното нещо е редактирането на вече 

записаните подкасти. Обикновено след все-

ки запис имаме много записано съдържание, 

което трябва да бъде обработено, за да ста-

не много по-лесно за слушане, да се изрежат 

безинтересни моменти и прочее. Това изиск-

ва изключително много време, ако се прави 

правилно.

Другото голямо предизвикателство е как да 

направим подкастите устойчиви - те трябва да 

са бизнес, не може да се правят само от енту-

сиазъм, защото той ще премине и подкастът 

ще замре. Затова е много важна подкрепата от 

аудиторията чрез платформи като Patreon, а 

също така и разпознаването на подкастите от 

рекламодателите.

Голяма пречка пред навлизането на ре-

кламодателите е това, че спрямо други фор-

мати подкастите са много по-трудно изме-

рими. Реално те разчитат на технологии от-

преди 20 години и в момента не съществува 

стандарт за тяхното мерене, както и офици-

ални метрики.

Удовлетворението
Най-хубавото са самите разговори, креатив-

ният процес, да се срещаме с различни хора 

и да слушаме техните истории и постижения, 

това е изключително зареждащо преживява-

не. Обикновено записваме в извън работно 

време, но след всеки запис не се чувстваме 

уморени, дори напротив.

Монетизацията на подкастите
Двата основни метода са подкрепа в платфор-

ми като Patreon и реклама. Ако един подкаст е 

успешен и аудиторията му е ангажирана към 

него, то през Patreon може да бъдат посрещ-

нати основни разходи като техника, хостинг, 

монтаж и прочее. За повече трябва рекламо-

датели, които тепърва откриват формата в 

България.

Плановете за развитие
През 2022 г. ще стартираме няколко нови под-

каста с наши партньори, като единият ще е 

посветен на организационната психология, а 

другият - на съвременното изкуство. Това са 

две теми, които са изключително интересни 

на нашата аудитория и затова решихме да им 

даде по-сериозен акцент.  

Твърдите умения са свързани със:
 Познанията за 
характеристиките на доста 
разнообразна аудиотехника 
- микрофони, записващи 
устройства, слушалки, кабели 
и прочее
 Създаването на т.нар. 
podcast feed може да бъде 
предизвикателно за хора, 
които нямат технически умения
 Редакцията и обработката на 
звука, което не е трудно като 
концепция, но изисква време и 
постоянство да бъде овладяно.

Меките умения са свързани със:
 Умението да импровизираш, 
да намираш интересни 
истории и да можеш да ги 
разкажеш, да предразполагаш 
непознати хора да говорят 
пред теб
Да можеш да обясняваш на   
рекламодатели как работят 
подкастите и рекламата в тях.

От една страна, всичко това е
сравнително просто, от друга
страна, комбинацията от меки
и твърди умения може да бъде
предизвикателна.

Търсени умения
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Бранд 
мениджър
Мара Георгиева

През 90-те години на XIX век англи-
чанинът Джеймс Гиб измислил игра 
срещу скуката в дъждовно време. За-
почнал да прехвърля тапи от бутил-
ки за шампанско върху масата в тра-
пезарията, като ги удрял с капаци 
от кутии за пури. По-късно заменил 
тапите със специално изработени в 
САЩ топки от целулоид, а капаците 
- с обикновени дървени хилки.
Гиб нарекъл играта си „госима“ и ре-
шил, че ще е добре да изкара мал-
ко пари от нея. Поръчал да му из-
работят няколко комплекта и през 
1898 г. направил опит да ги прода-
де в лондонския магазин за играчки 
„Хамлис“.
Интересът към „госима“ обаче бил 
почти нулев. Тогава Гиб решил да на-
рече играта „пинг-понг“. Промяна-
та на името донесла такава попу-
лярност, че продажбите надхвърлили 
очакванията на изобретателя. А през 
1901 г. в Лондон бил открит първият 
клуб по тенис на маса.
Бранд мениджърите са тези, които 
се грижат за имената, подходите и 
кампаниите, които продават.
Всъщност brand се асоциира с „нещо 
горещо“. Така наричали нажежено-
то желязо, с което жигосвали (също 
brand) селскостопанските животни. 
Поставеното клеймо било нещо уни-
кално - буква, знак, символ, и указва-
ло кой е собственикът (особено ценно 
в случай на кражба).
Бранд мениджърите са точно тези, 
които се грижат за „горещия път“ на 
марките, така че да им спечелят по-
вече почитатели, ценители, клиенти.     
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Катерина ел амин, 
маркетинг мениджър категория 
„Шоколад“, България, в „Монделийз България“
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КАТЕРИНА ЕЛ АМИН работи в „Монде-

лийз България“ от 2009 г., когато започва 

като стажант с ротация в различните 

отдели на компанията. От 2011 до 2015 

г. е изпълнявала различни позиции в от-

дел „Търговски маркетинг“ („Планиране 

на категориите“) за категориите „Шо-

колад“ и „Бисквити“, България. От 2015 

г. е заемала различни позиции в отдел 

„Маркетинг“ за категориите „Бискви-

ти“, „Дъвки & освежаващи бонбони“, „Шо-

колад“, с отговорност за различни дър-

жави - част от бизнес хъб South Central 

Europe. Сега е маркетинг мениджър ка-

тегoрия „Шоколад“, България. Завърши-

ла е Американския университет в Бълга-

рия с две специалности - „Икономика“ и 

„Политически науки“.    

Моята професия
Бранд мениджърът се грижи за управление-

то, утвърждаването и разрастването на мар-

ката на пазара, като разработва и координи-

ра конкретни планове за това в краткосрочен 

и дългосрочен план. Работата е изключително 

разнообразна и динамична и покрива широ-

ка гама от аспекти - управление и следене на 

представянето на марката и позиционирането 

ѝ на пазара, както и нагласите на консумато-

рите; оценяване на портфолиото, включител-

но разработването и лансиране на нови про-

дукти, ценово позициониране; медия плани-

ране и комуникационни кампании в различ-

ни канали; консуматорски промоции и управ-

ление на рекламния бюджет. Разбира се, за-

дачите и отговорностите варират и зависят 

от организацията на конкретната компания, 

както и от самите марки (брандове). Профе-

сията изисква голяма степен на организира-

ност, съчетана с гъвкавост и креативност в ре-

шенията на ежедневна база. Тясното сътруд-

ничество и координация с много други отде-

ли и партньори е от изключителна важност 

и съответно умението за ефективна комуни-

кация е ключов фактор за успешно изпълне-

ние на плановете и задачите. Често работата е 

на много високи обороти и тук вдъхновение-

то от марките, за които се грижи бранд ме-

ниджърът, и екипът, с който работи, са основ-

на движеща сила. Тази професия предоставя 

страхотната възможност за развиване на раз-

нообразие от умения и компетенции в силно 

динамична среда, а удовлетворението от това 

да видиш как една идея става реалност и още 

повече - как това помага на марката, за която 

се грижиш, е наистина голямо.

Моето образование
Образование в сферата на „Маркетинг“, 
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„Бизнес администрация“ и „Икономика“ e 

добра основа, но опитът и обученията в ком-

панията са най-ключови за успешното разви-

тие в тази сфера.

Моят път дотук
Започнах като стажант в „Крафт“, на рота-

ционен принцип между различните отдели. 

Смятам, че такъв тип стартови програми да-

ват голямо предимство, защото се придоби-

ва поглед върху различните перспективи и 

функции на отделите (включително и върху 

едни и същи процеси) - знание, което вина-

ги е полезно, когато трябва заедно да се дос-

тигне до решение на даден проблем. Работа-

та в „Търговски маркетинг“ („Планиране на 

категориите“) ми даде ценни знания и опит с 

фокус върху точката на продажба и позицио-

нирането в магазините, които са солидна ос-

нова на прехода ми към отдел „Маркетинг“. 

Възможността да участвам в развитието на 

страхотни марки, да реализирам кампании 

и нови продукти на пазара бяха онзи клю-

чов фактор, който ме привлече към марке-

тинг функцията.

Моите професионални 
задачи и отговорности
Отговарям за разработването/локализация-

та и прилагането на стратегиите на марките в 

категория „Шоколад“ в „Монделийз“ за бъл-

гарския пазар. Задачата ни с екипа е да осигу-

рим и реализираме стратегии за брандовете, 

така че да са релевантни спрямо конкретния 

етап на развитие на марките - глобални и ло-

кални, както и за българския пазар и консу-

матори. Следвайки стратегиите, се грижим за 

портфолиото, като следим и оценяваме раз-

витието на продуктите и потенциала за нови 

попълнения, както и тяхното ценово пози-

Да видиш как една 
идея се превръща в 
реалност е вдъхно-
вяващ и мотивиращ 
процес.

циониране, разработваме и изпълняваме ме-

дийни и BTL кампании, с които подкрепяме 

развитието на марките.

Нужните умения и опит
От гледна точка на технически умения може 

би най-важното е способността да разбираш 

и анализираш данни. Друга важна част е уме-

нието за управление на проекти. Технически 

познания в сферата на дигиталния маркетинг 

със сигурност са предимство.

Към така наречените меки умения (soft 

skills) бих включила умения за комуникация, 

адаптивност, внимание към детайла, способ-

ност да виждаш „голямата картинка“, как-

то и креативност, особено в предизвикател-

ни ситуации.

Моите предизвикателства
Отправната точка на всеки бранд мениджър 

са консуматорите на марките, които той пред-

ставлява. Едно от основните изисквания, как-

то и едно от най-големите прeдизвикателства, 

е адаптацията към променящите се нужди на 

консуматорите. За да може един бранд да е в 

„крак с времето“, бранд мениджърите трябва 

постоянно да се информират и да следят как 
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се променят интересите, желанията и нужди-

те на консуматорите на марката и да се прис-

пособяват към тях.

Моето удовлетворение
Да видиш как една идея (например кампания 

или нов продукт) се превръща в реалност е 

вдъхновяващ и мотивиращ процес. Заедно с 

колегите ми в „Маркетинг“ ние сме официа-

лен посланик на няколко марки в България 

и се стараем нашите марки да бъдат обича-

ни от консуматорите. Всеки път когато те от-

кликнат положително на нашите кампании и 

продукти, това неимоверно ни носи чувство 

на удовлетвореност, че сме успели да достиг-

нем до тях и да ги докоснем.

Заплащането
Заплащането трябва да е адекватно за пoзици-

ятa и да е обвързано с изпълнявaнитe фyнк-

ции и отговорности. По мои наблюдения то 

може да бъде и значително по-високо в сил-

но успешните компании. Ако сте младши спе-

циалист или това е първата ви работа, е добре 

да се прояви известна увереност, но без преу-

величени изисквания. Сред вариантите е об-

съждане с бъдещия работодател на това въп-

росът за заплатата да бъде преразгледан от-

ново след изпитателния срок, т.е. когато на 

практика вече сте показали отговорност, уме-

ния и резултати в работата.

Моите планове за развитие
Развитието на един човек е прогресивен про-

цес, протичащ през целия му живот. Вярвам, 

че всеки, който има желание и необходимост 

от него, не трябва да спира да полага усилия и 

да търси възможности не само в кариерното, 

но и в личностното си развитие. Така ние оце-

няваме своите умения и качества, пренареж-

даме своите приоритети и си поставяме цели, 

чрез които реализираме потенциала си. Лич-

ностното и професионалното развитие за мен 

са свързани с придобиване на нови умения и 

знания в зависимост от поставените цели и 

приоритети.

Моите източници на информация
Често използвам LinkedIn като източник на 

информация и вдъхновение, защото много 

колеги и компании споделят опита си - както 

с добри и успешни примери, така и с лоши, 

т.е. става ясно какво работи и какво не чак 

толкова.

Как се отрази коронавирусът 
на работата ви
Новосъздалата се ситуация наложи да се адап-

тираме много бързо, като преосмислим и пре-

работим краткосрочните си планове за из-

ключително кратък период от време, както и 

да вземем предвид новите фактори при дъл-

госрочните си стратегии. Работата предимно 

от вкъщи намали драстично контактите ни 

лице в лице, но благодарение на адаптивните 

ни екипи във всички функции и условията, 

осигурени от компанията, се справихме бър-

зо и с тази нова реалност.  

  Аналитично мислене 
  Организираност и адаптивност 
  Ефективна комуникация с 
различен тип хора

  Ефективност при работа под
напрежение 

  Фокусиране върху постигане 
на резултати.

Търсени умения
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археолог
Велислав Филипов

Редица сфери и професии бяха засегнати след 
настъпването на пандемията в началото на 
2020 г. Ковид-19 не подмина и научните на-
чинания по целия свят, може би с изключе-
ние на тези, които се заеха с изследването 
на новия вирус. Заради липса на финансира-
не се наложи редица университети, изследо-
вателски центрове и лаборатории, които са 
плодородна почва за развитие на нови идеи, 
да бъдат затворени. Научните събития като 
национални и международни конференции, 
семинари, обучения и специализации бяха 
блокирани. 
Продължаващата пандемия възпрепятства 
научната комуникация и определено ще заба-
ви научните изследвания и иновациите. Ар-
хеологията също попада под шапката на на-
уките, които пряко са под въздействието 
на пандемията. Да се занимаваш с минало-
то, но да си зависим от настоящето не е ни-
как лесна работа. Археолога не може да го ос-
тавиш да работи от вкъщи, защото неговото 
„вкъщи“ е на терена, някъде в природата, из-
ложен на всякакви метеорологични условия, 
за да изследва артефактите, останали след 
съществуването нашите предци. Мисията на 
тези хора е не просто да реконструират ми-
налото, но и да дават обяснение на това как 
се случват промените в икономическата и со-
циалната структура на древните общества. 
Разбира се, тази хуманитарна наука включва 
много писане, изготвяне на модели, хипоте-
зи, заключения, но те рядко се правят в ком-
фортен офис, а по-скоро след дългата и измо-
рителна дейност на терен. Често хората си 
мислят, че работата приключва с разкопки-
те, но тя всъщност тогава започва. Резулта-
тите от тяхната работа пък може да видим 
в музеите, местата, които най-вероятно ще 
опустеят, ако тяхната дейност спре.
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нина Христовска, 
археолог
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датирани в епохата на ранния неолит. Когато 

човек държи в ръцете си нещо толкова древно, 

лесно губи представа за времето като единица. 

Все пак 8000 години не са чак толкова много 

на фона на вечността, нали така? Освен всич-

ко останало професията може да бъде и доста 

динамична - пътуваме често, местим се и опо-

знаваме нови хора и места.

Моето образование и умения
На този етап следвам магистратура в специал-

ност „Археология“ в СУ „Св. Климент Охрид-

ски“. Завършила съм езиковата гимназия ПЕГ 

„Д-р Иван Богоров“ в Димитровград, след кое-

то записах и завърших специалност „Археоло-

гия“ в Софийския университет „Св. Климент 

Охридски“. Преди това да се случи обаче, имах 

множество и всестранни интереси, които пла-

нирах да развия в професия, като повечето от 

тях бяха свързани с творчество. Фотографията 

и рисуването бяха част от нещата, с които оби-

чах и все още обичам да се занимавам. Мечта-

та ми беше да работя за National Geographic, да 

обикалям света и да показвам на хората красо-

тата на най-впечатляващите картини на при-

родата и живота чрез снимките си.

Впоследствие рисуването и фотографията 

намериха своето приложение и в археология-

та. Историята ме е вълнувала винаги може би 

защото дядо ми беше историк. Бих дала всич-

ко да можеше да разбере с какво се занимавам 

сега, а кой знае, може би и той има пръст в това 

да поема по пътя на науката.

Моят път дотук
Навремето един човек ми каза: „Веднъж стъ-

пиш ли на терен, вариантите са два - или ще се 

откажеш завинаги от археологията, или това 

ще остане твоя страст до края на живота ти.“ 

И беше прав. Чувството, което изпитах, когато 

Повечето хора свързват образа на археолога 

с едноименните филми за Индиана Джоунс, но 

в действителност работата и отговорността на 

професията далеч не отговарят на този филмов 

персонаж. Може би холивудската продукция 

нямаше да бъде толкова вълнуваща, ако вмес-

то да се бие с нацисти, д-р Джоунс набираше 

своя полеви дневник в неделя вечер или опис-

ваше двата зашеметяващи фрагмента керами-

ка, които е открил.

В действителност нещата обаче стоят по друг 

начин, но за това ще ви разкажа малко по-на-

татък. Не работим с карти на съкровища и из-

губени градове, най-близкото до тези неща, с 

което разполагаме, е АКБ (Археологическа кар-

та на България). За да направя едно разграни-

чение, ще си позволя да цитирам Матю Джон-

сън: „Това, което ни прави археолози, в проти-

вовес на колекционерите (иманярите), е систе-

мата от правила, които използваме, за да пре-

върнем фактите в представа за миналото.“

Професията е романтична и вълнуваща. Все-

ки ден откриваме нови и все по-интересни ар-

тефакти, които ни връщат назад във времето, 

принадлежащи на различни исторически епо-

хи. Най-ранните находки и ситуации, в чието 

проучване и документиране съм участвала, са 

НИНА ХРИСТОВСКА е млад учен, на 25 го-

дини. Родена е в Самоков и може да бъде 

описана като приключенец по душа. Тър-

сач е на силните усещания. С вълнение 

разказва за своите екстремни преживя-

вания - скок с парашут, делта- и парапла-

неризъм, каякинг, ски, уейкбординг и др. 

Обича историята и изкуството. Себе 

си описва като мечтател. Христовска 

завършва своята бакалавърска степен 

по археология през 2020 г., а понастоя-

щем следва магистратура в същото на-

правление. Занимава се с теренни проуч-

вания в различни краища на страната, 

като последните 5 години взема учас-

тие в изследването на редица археоло-

гически обекти.   
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за първи път стъпих на археологически обект 

като стажант, беше равносилно на първа тре-

пет любов. Запознах се с куп прекрасни хора, 

част от които оставиха ярка следа в живота ми. 

Забавлявах се, учех се, а нещата, които виждах 

за първи път, нямаха аналогия с нищо, позна-

то досега.

Наред с редовните практики в университе-

та взимах участие и в спасителни разкопки. За-

почнах да се интересувам от подводна археоло-

гия, записах водолазни курсове към Национа-

лен научен експедиционен клуб (ННЕК) към 

ЮНЕСКО и успях да се потопя в един изцяло 

нов свят. Впоследствие предпочетох сушата. 

Моите задачи и отговорности
Под контрола на всеки археолог попадат ня-

колко работни групи. Една от основните зада-

чи е да се следи за правилното проучване и за 

методиката на работата. Археологът трябва да 

прецени кога да спре процеса на копаене и да 

започне почистването на теренната ситуация. 

Ситуациите трябва да бъдат детайлно описа-

ни в полеви дневник, където се посочват ета-

пите на проучване, координати, вид и разме-

ри на структурата и т.н. Отговорността ситу-

ацията да бъде правилно графично и фотодо-

кументирана също е от нещата, на които обръ-

щаме особено внимание. При снимането на те-

ренни ситуации археологът трябва да знае коя е 

най-подходящата позицията на снимане, нуж-

ната светлина и ъгъл. Графичната документа-

ция е по-сложният процес, при който теренни-

те ситуации се чертаят на милиметрова хартия 

в определен мащаб (в зависимост от ситуаци-

ята 1:50, 1:20, 1:10 и т.н.).

Друга важна задача при откриването на да-

ден археологически артефакт е той да бъде оп-

исан и вписан в полевата инвентарна книга. 

Накратко, това са нашите задачи на терен.

Кабинетната работа се състои в обработ-

ката на чертежите и полевите дневници. Из-

ползваме програми като CorelDRAW, Illustrator, 

AutoCAD, Photoshop за дигитализация на чер-

тежите. Артефактите от своя страна биват де-

тайлно снимани и графично обработени. Из-

готвяме и статистика на откритата керамика, 

за която се ползват общоприетите програми за 

изработване на таблици.

С няколко изречения работата ни може да 

бъде описана по следния начин, следвайки съ-

ответния ред: 

• Регистриране на археологически обект на 

базата на изворите, с които разполагаме, и те-

ренни обхождания

• Осъществяване на теренни проучвания 

(разкопки), документация, описание и засне-

мане на откритията

• Анализ

• Публикация на материалите.

Нужните умения и опит
Неслучайно хората са казали, че човек се учи, 

докато е жив, а аз имам още много какво да на-

уча и да извлека като умения от всеки човек, 

с когото работя. Не познавам археолог, който 

смее да твърди, че е виждал всичко на терен. В 

нашата професия винаги има какво да ни из-

ненада, затова е важно да бъдем гъвкави в ре-

шенията, които взимаме, и да мислим нестан-

дартно. Често ситуациите, в които попадаме, 

са сложни и комплексни и в такива моменти е 

нужно да мислим „извън кутията“.

Едно от нещата, които не предполагах, че 

ще е от особено значение в тази професия, 

беше умението да комуникираш с всякакъв 

тип хора. Представете си екип от 30 души и 

150 работници на едно място и какъв е шан-

сът да се разбираш с всеки от тях. Когато за-

почнах да се занимавам с това, бях крайно 
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притеснителна и некомуникативна, но с вре-

мето тези неща се промениха и доста бързо ус-

пях да намеря подход към хората, което се от-

рази и в личен план.

Теренната работа не е едностранна монета, 

тя трябва да бъде съпровождана от нужните 

знания в сферата на епохата, с която сме избра-

ли да се занимаваме. Едното не може без дру-

гото - теорията (това е начинът, по който под-

реждаме и обясняваме фактите) и практиката 

винаги вървят ръка за ръка. Трябва да съумеем 

да съберем достатъчно данни за едно изследва-

не, след което следва тяхното описание и кла-

сифициране, последвано от опит за обяснение. 

Добрият археолог трябва да може на базата на 

материалната култура да разграничи различ-

ните епохи и култури на терен, защото често 

обектите са многослойни (т.е. са били последо-

вателно обитавани през различни историчес-

ки епохи). Археологическите култури могат да 

бъдат проследени с наблюдение върху терен-

ните ситуации (жилищни форми, погребални 

практики и др.) и техния инвентар (керамика-

та и нейните форми, специфична орнаментика 

при изделията като накити, керамика, пласти-

ка и др.). Носителите на археологическата кул-

тура следват обособени традиции в направата 

на своите предмети от бита и сакралните прак-

тики. Традициите се изменят бавно и понякога 

дори консервативно във времето. Специфич-

ни форми, накити и украса, които се откриват 

винаги заедно, са индикация, че става дума за 

определена археологическа група.

Разбира се, опитът и уменията се изграждат 

с времето - ако имаме желание и мотивация да 

бъдем по-добри в това, което правим.

Моите предизвикателства
Предизвикателствата са много и различни. 

Едно от тях е работата в голям екип, където 

се преплитат най-различни хора и характери. 

Бързите решения, които трябва да бъдат взети 

в процеса на работа и документиране на терен-

ните ситуации, са от нещата, които определе-

но са от значение, тъй като археологията е де-

структивна наука. Съществено важно е да бъде 

намерен балансът между теренната и кабинет-

ната работа, но за жалост често се захласваме 

по едното за сметка на другото. Променливите 

метеорологични условия също могат да бъдат 

предизвикателство, тъй като често се налага 

да работим в дъжд, вятър, сняг и жарко лятно 

слънце. Всичко това обаче е твърде незначител-

но и е трудно да бъде разглеждано като пречка 

или недостатък, ако човек обича работата си.

Моите удовлетворения
Резултатите от добре свършената работа са 

това, което ме удовлетворява. Също и публи-

куването в научни издания на резултатите от 

теренните археологически проучвания. Мно-

го често работим на обекти, чиято съдба е осо-

бено трагична, затова в ясно определен срок 

трябва да се постараем да „спасим“ културно-

то наследство. Случвало ми се е да наблюдавам 

посетителите в музея, тяхното възхищение и 

любопитство към историята и нашите откри-

Резултатите от добре 
свършената работа са 
това, което ме удо-
влетворява.
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тия, това ми дава една особена емоция и на-

дежда, че все пак това, което правим, докосва 

хората и ги кара да се замислят за техните ко-

рени, за отминалите събития, довели ни дотук, 

и развитието на цивилизацията.

Заплатата
Заплатата е в зависимост от образователната 

степен и позицията, която се заема на археоло-

гическия обект. Също така има разлика в това 

дали обектът е редовен или спасителен, като 

при спасителните проучвания финансиране-

то за разкопките е по-голямо.

Моите планове за кариерно развитие
Всеки човек има планове или представа за това 

в каква посока би искал да се развие животът 

му. Да речем, че не искам да споделям дълго-

срочните си планове сега и ще ги запазя за себе 

си, тъй като съдбата често ни изненадва с не-

предвидени ситуации. Мисля, че е достатъчно 

да спомена, че в близко бъдеще се надявам да 

защитя магистърската си теза, след което ще 

кандидатствам за докторантура отново в об-

ластта на късната бронзова епоха.

Моите източници на информация
Имам няколко основни източника на инфор-

мация. Като първичен източник могат да бъ-

дат посочени данните, които извличаме при 

проучването на археологически обект. Това са 

археологическите структури, ситуации и мате-

риалите, които откриваме. Друг източник на 

информация са колегите. Данни могат да бъ-

дат събрани и от музейните фондове.

Най-големият източник на информация са 

библиотеките. Голяма част от статиите не са на-

мерили своя ред в дигитализацията, но интер-

нет пространството също е добро средство, чрез 

което можем да си набавим нужните материали, 

стига да знаем къде да търсим. Аз лично обичам 

да използвам аcademia.edu, за жалост обаче не-

винаги намирам нужната информация там и 

се налага по-обстойно и задълбочено търсене.

Какво влияние оказа коронавирусът 
върху работата
В самото начало на пандемията нещата бяха 

много несигурни и неясни, но това не про-

дължи дълго. За около месец нещата се ста-

билизираха. Екипите работеха в намален със-

тав, работниците бяха по-малко. Трябваше да 

спазваме установените здравни мерки и пре-

венции срещу вируса: дезинфекция на ин-

струментите през определен интервал от вре-

ме, спазване на дистанция и носене на пред-

пазни маски. Спомням си как през пролетта 

на 2020 г. настъпи т.нар. затваряне, а аз тряб-

ваше да замина на разкопки. Всеки ден слу-

шах за заразата и истерията покрай нея, но 

всичко това се промени, когато се озовах на 

терен. Там сякаш времето беше спряло пре-

ди пандемията - никой не говореше за случ-

ващото се и това беше като глътка свеж въз-

дух, който си поел, излизайки от затвора на 

четирите стени.   

  Умения за работа в екип
  Упоритост
  Мобилност
  Издръжливост
  Нестандартно мислене 
  Умения за работа с
CorelDRAW, I l lustrator,
AutoCAD, Photoshop и др.

  Работа с ГИС (географски 
информационни системи) 
Умения по технично чертане

  Основни умения за
фотозаснемане 

  Сръчност

Търсени умения
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експерт по 
климатични 
политики
Велислав Филипов

Затоплянето на климата е глобален проб-
лем със значителни последици за екосисте-
мите на нашата планета, както и за 
икономиката на световно, национално и 
местно ниво. Този глобален проблем из-
исква и глобални решения, които са труд-
ни за договаряне между държавите от цял 
свят по много причини. Но заплахите и це-
ната, която ще трябва да платим всич-
ки ние като граждани, бизнеси, правител-
ства, стават все по-осезаеми и търсенето 
на компромиси и решения - по-интензивно.
„Зелените“ професии бележат значите-
лен ръст през последното десетилетие, вре-
мето, когато темата за глобалните изме-
нения на климата стана все по-обсъждана. 
Специалистите са категорични, че този 
темп на възход ще продължава. 
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миля димитрова, 
част от екипа на 
„WWF България“
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Моята професия
Експерт по климатични политики е специа-

лист, който се занимава с начините, по кои-

то може да се ограничи глобалното затопля-

не или да се подсигури адаптиране към нега-

тивните последици от климатичните проме-

ни. Това не е научна работа, макар да трябва 

да се следят и разбират и научните изследва-

ния в тази област, каквито се правят по цял 

свят. Това не е и сфера на технологиите, ма-

кар в огромна степен да се разчита именно на 

иновации в различни сфери, които да подпо-

могнат както намаляването на парниковите 

газове, така и начините за адаптиране, напри-

мер в градска среда. Това не е работа във фи-

нансовата сфера, но се изисква разбиране и в 

тази посока, тъй като планирането на полити-

ки изисква случване на инвестиции, които от 

своя страна изискват финансиране. Това не е 

чисто координационна работа, но реално тър-

сенето на баланс е ежедневие - баланс между 

секторни политики, баланс между интереси, 

баланс на възможности и цели. Климатични-

те политики не са обособен отрасъл в иконо-

миката, те са част от останалите отрасли, то-

ест това не е и работа в определен сектор, но 

се изискват познания и разбиране на процеси 

в енергетиката, транспорта, отпадъците, гор-

ското и селското стопанство, градското пла-

ниране, човешкото здраве, екосистемите и др.

Моето образование и умения
По образование съм икономист и юрист. За-

върших „Икономика на търговията“ в УНСС 

през 2002 г. Но и силното ми желание за специ-

алност „Право“ намери своето удовлетворение 

през 2014 г., когато се дипломирах във Велико-

търновския университет „Св. св. Кирил и Ме-

тодий“. Квалифицирах се и като медиатор, кое-

то също намирам за важно в моята професия.

Моят път дотук
Започнах работа като стажант по програма 

за заетост на младежи с висше образование в 

държавната администрация. В МОСВ попад-

нах в отдел „Стратегии и програми за околна 

среда“, където беше и звеното „Съвместно из-

пълнение“. Казаха ми, че ще подпомагам тър-

говията с емисии. С търговията нямах проб-

лем като понятие и разбиране, но сборното 

„търговия с емисии“ въобще не предизвик-

ваше никакви асоциации у мен. Екипът беше 

прекрасен и срещнах хора и професионалис-

ти, които до ден днешен дълбоко уважавам и 

се радвам, че запазихме връзка и контакт през 

годините. Но смяната на правителства поня-

кога се усеща болезнено и на експертно ниво. 

Някак не си паснахме със следващото и в края 

на 2006 г. напуснах.

Подадох молбата си за напускане, без да 

имам друга работа. С годините разбрах, че 

това явно е „моят стил“ при работа в адми-

нистрацията. Три пъти получих въпрос: „А 

къде отиваш, ако не е тайна“, и в отговор на 

усмивка и „Не знам, просто трябва да тръгна“ 

получих три оферти за работа. Избрах „Ом-

нитех финанс“, малка консултантска фирма, 

МИЛЯ ДИМИТРОВА е икономист и юрист 

по образование. Работи в областта на 

климата от 2003 г. Била е стажант, екс-

перт и директор в Министерството на 

околната среда и водите, работила е в 

Столичната община, „Софияплан“, как-

то и в различни фирми или проекти като 

консултант. В момента е част от еки-

па на природозащитната организация 

„WWF България“, където среща прияте-

ли и професионалисти.
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където отново срещнах висок професиона-

лизъм, уют в комуникацията и спечелих до-

бър приятел, с когото от време на време бе-

рем гъби заедно. После пътят ми пак зави към 

МОСВ, където имаше куп неща, които бързо 

трябваше да се вземат в ръце от човек, кой-

то разбира. Последва двуседмичен размисъл 

и лутане на мислите ми в различни посоки. 

Давах си реална сметка какво трябва да нап-

равя, после си дадох сметка, че ако не опитам 

да го направя, ще се чувствам по-зле. Напра-

вих си план от 5 точки и се отдадох на тяхна-

та реализация. Горда съм, че постигнах всич-

ките, и от експертния екип, с който работех. 

Личният ми живот също имаше своята по-

сока и последва майчинство. Знаех, че искам 

да ползвам и двете години за гледане на дете, 

знаех също, че и не искам да съм в София по 

това време. Така заминахме да живеем в село 

Смилян в Родопите, където също срещнах-

ме прекрасни хора и професионалисти. Уж 

беше само за две години, но останахме пет, а 

се появи и второто дете. В този период рабо-

тех по различни проекти, но ставаше все по-

трудно да намирам нови проекти и така през 

2018 г. се върнахме отново в София. Реших 

да опитам реализация в друга сфера, но ня-

как не се получи.

После започнах работа в Столичната общи-

на. Две години по-късно си дадох сметка, че 

държавната работа има мащаба и въздействи-

ето, което е несравнимо с мащаб и въздейст-

вие на ниво проект или компания, и някак 

това ме привлича. Но разбрах също, че про-

цеси, явления и личности, олицетворяващи 

администрацията в онзи ѝ образ, който пре-

ди винаги съм отричала, че съществува, ре-

ално го има и търпението, ценностите, въз-

питанието и самоусещането ми провокира-

ха неустоим порив за раздяла. Бях подхвана-

ла проекти и инициативи, които много ис-

ках да завърша, и за щастие намерих възмож-

ност поне частично да продължа да участвам 

в тях чрез влизането ми в „Софияплан“. Това 

е среда, която никога няма да повярвате, че е 

част от общинската администрация. Модер-

ни подходи, мотивиран и задружен екип, сме-

ло заявяващ своите заключения. Все пак по-

литическите пипала налазиха и тази среда и 

аз за пореден път не можах да не се проти-

вопоставя и да не се разгранича от влияние-

то. Така сега съм щастлива панда в екипа на 

„WWF България“, където срещам единоми-

слие, приятелска среда и професионализъм. 

Екипът ни се разширява в момента, така че 

може да се присъедините към нас, ако кли-

матът привлича и вас!

Моите задачи и отговорности
Най-основната задача е да се следи развитие-

то на европейските политики и на междуна-

родните преговори, свързани с климата. Това 

е огромен обем информация, а и изключител-

но динамична и променяща се. На национал-

но ниво обемът на дейностите не е голям, но 

често липсва достъпна информация, което 

неизбежно създава трудност. Често се налага 

и стратегическо планиране на национално 

Много хора не вярват, 
че климатичните про-
мени са заплаха за чове-
чеството, много хора 
и правителства сочат 
други като отговорни.
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и местно ниво, както и анализ или отчитане 

на постигнатото. Някои експерти в областта 

на климата калкулират емисии на парнико-

ви газове в различни сфери, други се специа-

лизират в оценка на рисковете от климатич-

ните промени.

Нужните умения и опит
За доброто изпълнение на повечето задачи се 

изисква способност за съобразяване на мно-

жество фактори. Обикновено се търси съот-

ветствие - с цели, възможности, приорите-

ти, а способността за сравнение и обхващане 

на голям обем информация, който може да 

бъде представен накратко и раздробен в по-

следователни стъпки и дейности, е изключи-

телно важна. Необходима е дипломатичност в 

разговори, представяния или преговори, тъй 

като в климата се пресичат множество прио-

ритети и интереси и намирането на баланс и 

компромис често е наложително. Аналитич-

ни способности, възможност за бързо откри-

ване на връзки и зависимости също са важни. 

Разбиране на юридически текстове, на изра-

зяването в европейски документи или таки-

ва на ниво ООН, които имат своите специ-

фики, както и на икономическата и социал-

ната страна на различни политики, подходи, 

решения. Познаването на самата история на 

климатичните политики, както и способност-

та да се разбират изводи и препоръки на науч-

ни органи дават добра представа къде чувст-

вителността е най-голяма, кои са ключовите 

предизвикателства. Умението да се разбира и 

комуникира с администрацията, но и с биз-

неса и да можеш да бъдеш и от двете страни 

е от значение също.

Моите предизвикателства
Най-голямото предизвикателство е да следя 

динамиката в секторните политики, така че 

винаги да съм „в час“ със случващото се. Чес-

то времето за четене на статии, анализи или 

други материали се завзема от текущи задачи 

и срещи, а е изключително важно. Предизви-

кателно е и да знаеш какво трябва да се нап-

рави, да го споделяш, да го виждаш написа-

но в различни документи и въпреки това да 

срещаш неразбиране и да виждаш как крат-

косрочни приоритети убиват далечната перс-

пектива. Много хора не вярват, че климатич-

ните промени са заплаха за човечеството, 

много хора и правителства сочат други като 

отговорни и чакат те да предприемат мерки 

и казват, че те сами нищо не могат да проме-

нят. Но това не е така - всеки човек, всеки биз-

нес и всяко правителство и местна власт имат 

своята роля, която няма как да бъде компен-

сирана от друг. Ние сме промяната, която ис-

каме да видим.

Моите удовлетворения
Удовлетворена съм от самия факт, че допри-

насям за нещо, което намирам за необходи-

мо, отговорно и за значимо в локален, нацио-

нален и глобален аспект. Климатът вече не е 

толкова екзотична сфера, говори се и се прави 

много повече. Е, трябва и още повече, но все 

Климатът вече не е 
толкова екзотична сфе-
ра, говори се и се прави 
много повече.
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още и това е възможно. Удовлетворена съм, 

когато срещам интерес към темата. Удовлет-

ворена съм и когато срещам професионалис-

ти, от които мога много да уча. Много инте-

ресни и добри хора работят в сферата на кли-

мата и винаги е приятно да побъбриш с ня-

кои от тях.

Заплатата
Заплатата може да е много различна, вече 

възможностите за реализация са много. За-

платата ми като стажант в МОСВ през 2003 

г., мисля, беше 180 лева, като директор през 

2009 г., мисля, бе 1200 лв. Като цяло адми-

нистрацията невинаги е добре платена, чес-

то заплащането е минимално при младши 

експерти, но при по-високи или ръководни 

позиции може да достигне и надмине 2000 

лв. В консултантския бизнес също има голе-

ми разлики, особено между местни и между-

народни компании - от около 2 хил. до 4-5-

6 хил. лв. На свободна практика по проекти 

може да се стигне до ставка от 650 евро на 

ден, обикновено при реализация извън пре-

делите на страната, но и за експерти с дъл-

гогодишен опит.

Моите планове за кариерно развитие
Нямам планове. Работата сама ме намира. 

Всеки път е така. Просто изведнъж се поя-

вява възможност, която ме дърпа в поредна 

крачка напред или настрани, където има куп 

интересни неща за учене и случване.

Моите източници на информация
Различни сайтове, специализирани бюлетини, 

официални източници на международни, ев-

ропейски и национални институции, специа-

лизирани мрежи и платформи за градски по-

литики, профили на хора и институции в со-

  Широкоспектърен поглед
  Анализ и резюмиране на
голям обем информация

  Способност за откриване на 
връзки и зависимости

  Способност за разбиране 
на юридически текстове, 
включително на ниво ЕС и 
ООН

  Интерес към интегрирани 
решения и подходи

  Вяра в науката
  Умения за добра комуникация 
с администрация, научни 
среди, бизнес

Търсени умения

циални медии и професионални мрежи, дис-

кусии и презентации от тематични събития, 

групата „Анонимните климатици“ към „Го-

ричка“, в която имам честта да бъде член.

Каква влияние оказа коронавирусът 
върху работата ви
Мултитаскингът мина на по-високо ниво. 

Съчетаването на работа, домашни задълже-

ния и две деца за дълги периоди целодневно 

заедно вкъщи наистина е трудно. Но влия-

нието не е по-различно от това в много дру-

ги сфери - повече време вкъщи, по-малко 

живи срещи, по-малко командировки. По-

малко гладене. Но вярвам, че има и много 

поуки, които трябва да извлечем и да проме-

нят по-трайно живота ни. Не трябва да заб-

равяме, че климатичните промени водят до 

поява на различни инфекциозни и паразит-

ни болести, нетипични за съответните гео-

графски ширини.
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режисьор на 
анимационни 
филми
Мара Георгиева

„Анимацията може да обясни всич-
ко, което човешкият ум може да си 
представи. Тази особеност я прави 
най-разнообразното и ясно средство 
за изразяване, което едновременно 
с това е създадено да бъде разбрано 
масово“, казва Уолт Дисни.
 Филмовата академия на САЩ въ-
вежда категорията за най-добър 
анимационен филм на награди-
те „Оскар“ през 2001 г., а „Шрек“ е 
първият филм, спечелил златната 
статуетка.
 Преди „Шрек“ да получи признание 
от Академията, „Красавицата и 
звярът“ става първата анимация с 
номинация „Най-добър филм на го-
дината“, но губи приза от „Мълча-
нието на агнетата“ през 1991 г.
 От ръчно рисуваните шедьоври на 
Уолт Дисни до съвременните тех-
нологични чудеса от Pixar анима-
ционните филми продължават да 
носят удоволствието от добре раз-
казана история в цветове и рисун-
ки. Талант, любопитство, вдъхнове-
ние, фантазия, решителност - това 
са част от качествата, нужни на 
режисьора на анимационния филм в 
ролята му на своеобразен диригент 
на екипа, създаващ продукцията.
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сава Комитски,
съдружник и криейтив директор 
в анимационно студио Chase a cloud
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САВА КОМИТСКИ от 16-годишен "скача" 

в дебрите на историите в картинки чрез 

комиксите. После се ориентира генерал-

но към илюстрация и анимация, които 

практикува вече повече от 15 години.

 СЕГА Е съдружник и криейтив директор 

в Chase a cloud - анимационно студио, кое-

то събира банда творци кинематографи 

и мечтатели, за да измислят, пишат, ре-

жисират и създават епични филми, сери-

али, разкази и илюстрации.

 ПРЕЗ ГОДИНИТЕ си в Chase a cloud Сава 

Комитски е режисирал редица анима-

ционни реклами и сериали, някои от 

които са the Nat Geo Explorer's Academy 

(2018), Mattel's Rescue Heroes Series (2019), 

Best Fiends the 16bit Adventure series 

(2020), The Food Detective series (2021).

 НО КАЗВА, че най-любими си остават 

собствените му идеи за анимационни се-

риали, които разработва с екипа в студи-

ото. Там може да си вихри въображение-

то до безкрай и много се надява някой ден 

те да се гледат по Netflix или по Disney+ 

например (и в никакъв случай в "Замунда").

тории и да не можеш място да си намериш, до-

като не реализираш тази идея, която „от два ме-

сеца ти човърка мозъка и не те оставя да спиш“, 

тогава запретвай ръкави и добре дошъл в клуба 

на „откачалките“:)

Моето образование
Учих в езикова гимназия и ходих на частни уро-

ци по рисуване, а после записах специалност 

„Анимация“ в НАТФИЗ. Най-много съм нау-

чил от практиката и моят съвет към всеки, кой-

то иска да се занимава с режисура, е следният - 

не се страхувай да опитваш и да грешиш, ска-

чай смело напред и бачкай здраво.

А иначе вече има предостатъчно достъп до 

литература, видеоуроци и какво ли още не. Така 

че имаш ли желание и ясни цели, лесно може да 

си отговориш на всички въпроси, които изник-

ват по пътя.

Моят път дотук
Колкото и да е клиширано, истината е, че няма 

момент от живота ми, в който да съм си пред-

ставял, че ще правя нещо друго. Винаги съм усе-

щал нуждата да разказвам истории, а за жалост 

писаното слово никога не ми се е удавало особе-

но много. За сметка на това пък рисуването лес-

но ми потръгна и някак си най-естественият из-

бор за мен беше анимационното кино.

Отначало започнах да рисувам комикси. По 

това време (някъде 2002 г. беше) в България ко-

миксите не бяха никак популярни, но покрай 

форума на новото издание на комикс списание-

то „Дъга“ заформихме малко общество от ен-

тусиасти, които започнахме да се бутаме един 

другиго и сами да се учим да правим комикси. 

Няколко години по-късно вече имах няколко 

публикации на мои кратки комикси по различ-

ни български списания. Междувременно гле-

дах да пращам постоянно мои комикси и илюс-

Моята професия
Режисьор на анимационни филми може да е 

доста вълнуваща, забавна, вдъхновяваща и за-

реждаща професия, но със сигурност не е за ня-

кого, който търси спокоен живот със сигурно 

финансово покритие и дефинирано работно 

време. За да тръгнеш по този път, трябва да си 

изключително отдаден на това, което правиш, 

и самият факт, че го правиш, да ти носи звер-

ско удоволствие и лично удовлетворение, защо-

то - бъди сигурен - тази професия няма да ти 

се отплати с много друго. Това може би звучи 

леко черногледо, но в повечето случаи не е дале-

че от истината. Ще трябва да инвестираш мно-

го време и усилия, а мислите ти да са окупирани 

24/7 от проектите, по които работиш. За жалост 

заплащането рядко може адекватно да покрие 

всичките тези усилия. Но ако в тебе кипи по-

стоянната енергия и желание да разказваш ис-
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трации по разнообразни конкурси и изложби 

из Европа, някои от които ми донесоха награ-

ди и признание.

След гимназията започнах да работя в Кино-

център „Бояна“ като художник на сторибордо-

ве. Сторибордът е много важна стъпка от съз-

даването на един филм, било той игрален или 

анимационен. Той е нещо като скелета на ця-

лостната режисура на филма. Режисьорът сяда 

с екип от художници и заедно правят нещо по-

добно на комикс по целия сценарий на филма. 

Това улеснява продукцията на филма и позволя-

ва на режисьора от много ранен етап да придо-

бие по-ясна представа как ще изглежда филмът 

накрая. След киноцентъра за кратко време рабо-

тих като художник на видеоигри във фирма за 

казино ротативки, но прекъснах, за да се запи-

ша в НАТФИЗ. Във втори курс на университе-

та създадох късометражен анимационен филм, 

с който имах късмета да обиколя доста фести-

вали из цяла Европа.

И като студент, и след това работих като 

фрийлансър по най-разнообразни проекти - 

анимационни реклами, илюстрации за детски 

книги, видеоигри и какво ли още не. Като цяло 

гледах да се предизвиквам и не ме беше страх да 

приемам поръчки, които все още не знаех как 

да изпълня, но точно това ми помогна да науча 

много за занаята.

От 2017 г. съм се отдал напълно на Chase a 

cloud и с всяка следваща година с екипа в сту-

диото създаваме все по-интересни и вълнува-

щи проекти.

Моите професионални 
задачи и отговорности
Режисьорът е човекът, който трябва да носи ця-

лостната визия за филма от самото начало на 

проекта и негова основна работа е да предаде 

тази визия на всеки от екипа.

Общо взето, режисьорът води за ръка целия 

проект от самото му начало (създаването на сце-

нария) до края (монтажа, визуалните ефекти и 

звуковото оформление), което прави ежеднев-

ните му задължения доста разнообразни в зави-

симост от етапа, в който се намира продукция-

та. Примерно по време на предпродукцията ре-

жисьорът ще работи със своя екип по сценария, 

сториборда, визуалната разработка, кастинги-

те за актьори, организацията на екипа, плани-

рането на графика и какво ли още не. По вре-

ме на продукцията фокусът ще му е върху орга-

низацията на работата по анимацията и следе-

нето на качеството на кадрите и поддържането 

на общата визия и тон на проекта.

Също така режисьорът трябва да работи и с 

екип от музиканти и саунд дизайнери, с кои-

то да създадат перфектното музикално оформ-

ление за филма, което е от изключителна важ-

ност за добрите финални резултати. Последните 

стъпки са постпродукцията. На този етап всич-

ки произведени материали се монтират заедно 

и се сглобява финалната визия на филма с всич-

ки ефекти и дребни детайли.

Да обобщя - ежедневната работа на режисьо-

ра е свързана предимно с комуникацията меж-

ду различните звена в продукцията и обединя-

ването на уменията на всички тези талантли-

ви хора.

Харесват ми въодушев-
лението от създава-
нето на нови светове, 
изпълнени с герои, 
същества и шантави 
истории.
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Нужните умения и опит
Много важно е режисьорът да бъде много до-

бър в комуникацията с хората. Той трябва да 

може да вдъхнови всеки един член на екипа и 

да му помогне да извади най-добрите си качест-

ва. Също така той трябва да владее много доб-

ре изразните средства на киноезика, да знае как 

да структурира разказа си чрез кадри по начин, 

грабващ вниманието и емоциите на зрителя.

Моите предизвикателства
В една анимационна продукция ежедневно из-

скачат очаквани и неочаквани проблеми от най-

разнообразно естество. Затова трябва постоян-

но да взимам бързи решения и да разрешавам  

проблеми за отрицателно време, преди да са ес-

калирали до непоправими мащаби.

Моето удовлетворение
Възможността да материализирам фантазия-

та си на екрана със сигурност ми носи голямо 

удовлетворение. Харесват ми ежедневната ра-

бота с талантливи хора, творческите предиз-

викателства, въодушевлението от създаването 

на нови светове, изпълнени с герои, същества 

и шантави истории. Харесват ми сблъсъците 

с най-разнообразни теми и истории в зависи-

мост от различните проекти, по които работим.

Заплащането
Няма установен стандарт за заплащането на ре-

жисьора. Зависи от мащаба и бюджета на всяка 

отделна продукция. Реално възможностите са 

неограничени, особено ако си и създател на ня-

кой продукт, който стане успешен - тогава може 

да се каже, че си ударил джакпота. Проблемът е, 

че отнема страшно много време, търпение и ра-

бота, докато стигнеш до такъв момент. А, без да 

се лъжем, определено има и възможността това 

да не се случи никога

Моите планове за развитие
Светият граал в нашата индустрия е да създа-

деш собствен продукт - анимационен сериал 

или пълнометражен филм. Постоянно се боря 

това да се случи и вярвам, че като/ако стане - 

ще е епично! :)

Моите източници на информация
Редовно черпя вдъхновение и знание от рабо-

тата на други режисьори, илюстратори и ани-

матори. Иначе има много уроци и информа-

ция. Аз примерно често си купувам видеоуро-

ци от domestika - сайт за онлайн курсове в сфе-

рата на анимацията, илюстрацията и дизайна.

Как се отрази коронавирусът 
върху работата
Когато удари най-най-първата вълна, опреде-

лено се усети негативното влияние, защото ни-

кой не знаеше какво точно се случва. Хората се 

скриха и ги беше страх да взимат каквото и да 

е решение. Това мигновено намали притока на 

поръчки към студиото и имаше немалък шанс 

да фалираме. След като обаче хората се съвзеха, 

изведнъж всичко потръгна отново. Даже има-

ше период, в който хората масово се обръщаха 

към анимацията като рекламно решение, защо-

то заради ковид рестрикциите беше по-трудно 

да се реализират игрални продукции.

Комуникационни умения
Лидерски качества   
 Решителност 
 Творческо мислене 
 Развинтена фантазия 
 Познания относно монтажните 
принципи 
 Софтуерна грамотност 
 Чувство за темпоритъм 
 Отдаденост 
Любопитство  

Търсени умения
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Преводач
Кирил Кирчев

Професията „преводач“ е специа-
лизирана високоинтелектуална 
професия, изискваща комплекс-
ни познания. Не е тайна, че това 
е една от най-старите професии, 
благодарение на които се свърз-
ват различни светове, възможно е 
общуването между различни наро-
ди и култури, бизнесът става по-
лесен, а търговията - възможна. 
За съвременния преводач е необхо-
димо, освен да владее до съвършен-
ство матерния и чуждия език, да 
има познания в работа с превода-
чески софтуер и умения за адек-
ватно търсене на информация.
Често пъти преводачеството е 
подценявано, а професията изиск-
ва много повече от това просто 
да познаваш и говориш даден език. 
Добрите преводачи са хора с от-
лични езикови познания, богата 
обща култура, технически умения 
и компетенции. Освен това са оп-
итни слушатели и анализатори. 
Преводачът трябва да притежа-
ва допълнителни и тясно специа-
лизирани компетенции, за да бъде 
преводът точен и коректен.
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сотир рангелов,
съосновател и управител 
на агенция за преводи
 „Олтранс“

Бъдещите превода-
чи трябва да знаят, 
че преводаческият 
софтуер е необходим и 
надежден помощник.
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СОТИР РАНГЕЛОВ е съучредител и упра-

вител на агенция за преводи „Олтранс“, 

създадена през 2006 г. Вярва, че мечти-

те могат да се сбъднат, ако имаме кура-

жа да ги преследваме, както е казал Уолт 

Дисни. Обичам високите технологии и 

може би затова естествено е започнал 

да внедрява най-новите технологични 

процеси и автоматизации в превода от 

самото създаване на агенцията. Специа-

лист е по преводачески софтуер и препо-

дава „Информационни технологии в пре-

вода“ в Пловдивски университет „Паис-

ий Хилендарски“. Член е на Съюза на пре-

водачите в България и на Асоциацията на 

преводачите в България.

Моята професия
Винаги препоръчвам професията на своите 

студенти от „Информационни технологии в 

превода“. Тя е наистина перспективна, защо-

то дава много свобода на практикуване. Пре-

водачът може да избере да бъде преводач на 

свободна практика, може да работи в агенция, 

може да се позиционира не само на българ-

ския пазар, но и на международния, може да 

бъде преводач в Брюксел, да превежда про-

за или поезия, да бъде симултанен или кон-

секутивен преводач, да стане редактор или 

коректор. Изборите са много и всеки от тях 

предоставя поле за развитие с неизчерпаеми 

възможности.

Бъдещите преводачи трябва да знаят, че 

преводаческият софтуер е необходим и на-

дежден помощник в процеса на писмените 

преводи и все повече се налага като инстру-

мент за предоставяне на бърз и качествен пре-

вод. Той не е инструмент за автоматичен пре-

вод, а помощно средство за всеки преводач, 

което му позволява да увеличи своя капаци-

тет на работа и да предостави оптимално ка-

чество. И не на последно място, неговото вла-

деене ги прави по-конкурентни и предпочи-

тани от бъдещите работодатели.

Моето образование и умения
Завършил съм бакалавърска степен „Англий-

ска филология“ и магистърска степен „Пре-

вод и бизнес комуникация“. Средното си об-

разование завърших в техникум по механоте-

хника, което определи моята специализация 

в областта на преводите.

За да се упражнява професионално профе-

сията ми, е необходимо да се притежава дип-

лома от езикова гимназия в България или 

чужбина, от висше образование по лингвис-

тика или филология на съответния чужд език. 

Признават се и редица сертификати за владе-

ене на съответния език.

В създадената от другия ни управител, Надя 

Рангелова, серия ежемесечни уебинари „Ра-

бота като професионален преводач“ тя дава 

много конкретни насоки за всеки бъдещ или 

настоящ практик как да изгради себе си като 

професионалист. Нуждата от професионал-

но ориентиране и надграждане на знанията 

на току-що завършили лингвисти и фило-

лози или хора, които искат да започнат да се 

създават с преводачество, е причината ние да 

започнем да споделяме знанията си. Освен в 

уебинарите такава полезна информация е дос-

тъпна в нашия портал с ресурси за преводачи 

my.oltrans.bg. Там настоящи и бъдещи прево-

дачи могат да прочетат повече за това как се 

става професионален преводач, полезни ин-

струкции при превод, стилистични указания, 

езикови правила в българския език, както и 

връзки към изминалите ни уебинари. Актуал-

ната информация от портала преводачите 
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могат да следят във Facebook групата „Работа 

като професионален преводач - съвети и по-

лезни практики“. Нашата амбиция е да съз-

дадем общност от начинаещи и установени 

преводачи, които да си помагат и да се раз-

виват заедно.

Моят път дотук
С моята съпруга и съсобственик на „Олтранс“ 

Надя Рангелова започнахме да се занимаваме с 

това още докато учехме. По това време работех 

във фирма за намиране на работа в чужбина, 

където получих умения за изграждане на уеб-

сайтове и поддържането им. Това ми даде по-

знанията да изградя уебсайт за нашата мечта-

на агенция за преводи и така ние стартирахме 

като услуга, предлагана само в онлайн прос-

транството. Едва след една година фирмата ни 

вече имаше и физически офис в центъра на 

град Пловдив. Първо започнахме като екип 

преводач и редактор, а постепенно преминах-

ме само към административната част от дей-

ността с екип от амбициозни и трудолюбиви 

специалисти. И в началото на своята кариера, 

и сега аз виждам перспектива и неизчерпаеми 

възможности за развитие в тази сфера.

Моите задачи и отговорности
Понастоящем двамата със съпругата ми сме 

се отдали на развойна дейност. Тя се занима-

ва с обучаването на бъдещи преводачи - как 

да изградят себе си като професионалисти, а 

аз се грижа за дигиталното развитие на аген-

цията ни и автоматизирането на процесите. 

Концентрирам се върху гладкото протичане 

на работния процес, който включва в себе си 

внимателно подбиран човешки ресурс и ино-

вативни технологии. Също така отделям спе-

циално внимание на утвърждаването на моя 

метод за превод на уебсайтове, който разра-

ботих благодарение на познанията ми в ра-

ботата с преводачески софтуер и създаване-

то на уебсайтове. Това е метод, който включ-

ва в себе си няколко компонента с цел да спес-

ти главоболия, време и средства на всеки соб-

ственик на уебсайт. Чрез него ние даваме ви-

наги точна оферта преди началото на проек-

та, автоматизираме максимално свалянето и 

качването на текстове в уебсайта, осигурява-

ме идентичност на терминологията във всич-

ки елементи на уебсайта, гарантираме качест-

во чрез преглед в уеб среда на готовия превод.

Нужните умения и опит
На първо място отлични познания по бъл-

гарски език. Това е нещо, което ние стрикт-

но следим при подбора на вътрешнофирме-

ни кадри за агенцията ни. След това са необ-

ходими познания по чуждия език, от/на кой-

то ще се превежда. А също и отлични компю-

търни познания, умения за работа с превода-

чески софтуер, умения за общуване, спазва-

не на поставени срокове, прилагане и спаз-

ване на инструкции, адекватна комуникация.

Моите предизвикателства
Най-голямото предизвикателство е намира-

нето на подходящия екип за работа по да-

ден проект, чието ядро е преводач и редак-

тор. Както вече споменах, екипът се подби-

ра спрямо областта на текста за превод и 

трябва да притежава специализация в даде-

ната сфера, за да може преводът да е с опти-

мално качество и да изпълни целта на своето 

предназначение.

Моите удовлетворения
Работата ми позволи да съчетая всичките си 

умения и компетенции - както технически, 

така и езиковедски. Ежедневно се срещам с 



ПРОФИЛИ ПО ПРОФЕСИИ |  81

най-разнообразни сфери на дейност. Профе-

сията ни става все по-дигитализирана, така че 

това е развитие, което ме изпълва с удовлет-

ворение и мисъл за бъдещето. Ситуацията с 

ковид-19 ни изправи пред нови предизвика-

телства по отношение на технологичното раз-

витие. Това е много в моята област.

Заплатата
Заплащането е силно обвързано с опита и 

практиката на един преводач. Ставките са раз-

лични в зависимост от това дали се извърш-

ва писмен или устен превод, в каква езико-

ва комбинация е той, каква е експресността 

на услугата, колко стаж има преводачът. Взе-

майки предвид всички тези фактори, цена-

та за 1 страница превод от 1800 символа с ин-

тервалите по БДС нормално варира от 8 лв. 

до 30 лв. или повече. Като имате предвид, че 

най-ниско платени са езици като английски, 

немски, руски, а най-високо платени са езици 

като хинди, иврит, арабски.

Моите планове за кариерно развитие
Плановете ми за развитие са свързани с диги-

талното развитие на агенцията. В личен план 

ежегодно посещавам редица конференции и 

събития, свързани с развитието на превода-

ческата индустрия и дигитализацията на биз-

неса в страната и чужбина. Залагам и на лич-

ностното развитие, обогатяване на познани-

ята ми по мениджмънт и финансова култура.

Моите източници на информация
Членството ни в ELIA (Европейска асоциация 

на преводаческата индустрия) е неизчерпаем 

източник на нови идеи и полезни партньор-

ства. Отблизо следя развитието на водещи 

световни преводачески агенции. За това ми 

помага ежегодното проучване на ELIА, кое-

то дава много точна картина на състоянието 

на преводаческата индустрия. Посещавам се-

минари, организирани от ELIA, както за соб-

ственици и мениджъри, така и за преводачи. 

В България посещавам събития като тези, ор-

ганизирани от Digital4 Foundation и SoftUni, 

на които съм и лектор. Чета дигиталното про-

фесионално списание MultiLingual.

Как коронавирусът промени 
работата ми
Коронавирусът промени преводачеството, 

като още повече дигитализира услугата. Все 

по-често предпочитани са онлайн конферен-

циите и преводът по телефон. И тъй като тър-

говците се ориентират все повече към онлайн 

търговията, набира скорост услугата пре-

вод на уебсайтове и онлайн магазини. И тъй 

като, както вече споменах, моята цел е диги-

тализиране на услугите ни, ние предоставя-

ме на своите клиенти възможността за лес-

но и бързо поръчване на преводи чрез пър-

вото по рода си за България мобилно прило-

жение за поръчка на професионален превод 

- Oltrans. Чрез него може да се поръча профе-

сионален превод, официален превод или ле-

гализация само с няколко клика, а получава-

нето става онлайн или чрез куриер.

  Преводаческа компетентност
  Компетентност, свързана 
с изследване, събиране и 
обработване на информация

  Компетентност, свързана с 
културата

  Техническа компетентност
  Компетентност, свързана с 
областта на специализацията

Търсени умения
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Каталог 
компании
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от следващите страници ще научите какви 
са актуалните възможности за стаж, работа 
и кариера във водещи компании в страната.

84 агрополихим ад

86 алкомет ад

88 alorica 

90 асарел-медет ад

92 vivacom

94 updata one

96 dm българия

98 dxc technology

100 hewlett packard enterprise

102 euro games technology

104 experian

106 cargotec bulgaria

108 kaufland българия

110 латекоер българия

112 лидл българия

114 либхер конкрийт 
технолоджи марица

116 либхер транспортейшън 
системс марица

118 melon

120 management financial group 

122 метро българия

124 nexo

126 progress

128 прокредит банк

130 siteground

132 smart it

134 solarpro holding

136 suse

138 тева

140 tesy

142 филип морис българия еоод



Защо избрахте "Агрополихим" АД като 
свой работодател?
Когато чуе за възможност за работа и раз-
витие в химическо предприятие, един млад 
човек си казва: "Не, по-скоро не!" Аз също бях 
един от тези хора. Работейки в сферата на 
финансите и банковото дело, съм посещавал 
много и различни производства и съм изпит-
вал силен интерес към дейността им. Въпреки 
това трудно си представях как ще заменя 
зоната си на комфорт с динамиката на реалния 
сектор. И съм грешал. 
"Агрополихим" АД 
дава голяма свобода 
на действие, доста-
тъчно е само човекът 
да е инициативен, да 
иска да учи непрес-
танно и да се развива 
в новите условия на 
цифрова трансформа-
ция. Дигитализацията 
в компанията е факт. 
Модерната техноло-
гия и софтуерната 
обезпеченост дават 
нови възможности за 
подобрения и са дока-
зано ефективни. За 
младите хора е много 
по-лесно и интересно 
да видят как всичко, 
което се "движи" или 

ÂÈÇÈÒÊÀ

Âëàäèìèð Òåîõàðåâ
å äèðåêòîð íà 
äèðåêöèÿ "Ëîãèñòèêà" 
â "Àãðîïîëèõèì" ÀÄ. 
Ñëåä ïîâå÷å îò 14 
ãîäèíè íà ðúêîâîäíè 
ïîçèöèè â ñôåðàòà 
íà ôèíàíñèòå è 
áàíêîâîòî äåëî 
òîé ïðàâè ïðîìÿíà 
â êàðèåðàòà ñè è 
èçáèðà "Àãðîïîëèõèì" 
ÀÄ è ëîãèñòèêàòà 
êàòî ñâîå 
ïðåäèçâèêàòåëñòâî 
è áúäåùî 
ïðîôåñèîíàëíî 
ðàçâèòèå.

Íå ïîçâîëÿâàéòå 
äà ñòîèòå íà åäíî ìÿñòî

Владимир Теохарев,
директор на дирекция "Логистика" в "Агрополихим" АД

9160 Девня | Индустриална зона | тел.: +359 519 97 526
office@agropolychim.bg | agropolychim.bg
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не, има своя ефект и как всяко тяхно действие 
е от значение за подобряване на крайния резул-
тат. Динамиката, автоматизацията, изкуст-
веният интелект и софтуерните иновации в 
логистиката дават неограничени възможнос-
ти. "Агрополихим" АД е на "бързата писта" в 
това отношение, затова всеки млад човек, 
който иска да се потопи в тази "фантастика", 
наречена работа, няма да си изгуби времето. 
От друга страна в "Агрополихим" АД за първи 
път усетих какво е да се доверят на личните 
качества, умения и компетенциите на човека. 
Виждам го от страна на ръководството към 
мен, както и от всички останали ръководители 
и служители. Усещам силна подкрепа, което 
допълнително ме мотивира да бъда креативен 
и динамичен в работата си и да давам всичко 
от себе си всеки ден.

Кои са основните предизвикателства 
в сферата на логистиката?
Сферата на логистиката е изключително ин-
тересна и става все по-популярна и предпо-
читана от младите хора. "Агрополихим" АД 
е перфектното място, където човек може 
да разгърне потенциала си в тази област, 
защото разполага с всички логистични про-
цеси и пълен спектър от задания. Компанията 
непрекъснато се развива и през 2021 г. пред-
прие сериозна стъпка към реорганизация на 
логистичната си дейност, като целта е да 
продължи развитието си и да подобри всички 
вътрешни и външни процеси. Логистичните 
дейности в "Агрополихим" АД са толкова раз-
нородни и интересни и всеки млад човек може 
да намери своето място и да открие предиз-
викателства. Логистиката в многотонажно 
производство е кръвоносната система на 
цялата организация. Планирането и симби-
озата между търговските договорености и 
производствения цикъл е основно предизвика-
телство пред екипа, от който се очаква да 
обезпечи всички видове транспортни зада-
ния, обхващащи морски, речен, железопътен 
и автотранспорт. Успоредно с това основен 
акцент се дава и на вътрешните логистични 

дейности, които осигуряват непрекъсваем об-
мен на стоки и суровини, като те са жизнено 
важни за осигуряване на производството и 
продажбите.
Щастлив съм да управлявам толкова мащабна 
част от дейността на "Агрополихим" АД. 
Възможността да развивам успоредно редица 
проекти в логистиката и свързаните инвес-
тиции е страхотна за динамичен човек, който 
има афинитет да вижда реален резултат от 
работата си.

Какви качества трябва да притежа-
ва един млад човек, за да се развива в 
сферата на логистиката?
Вътрешна енергия, желание за работа и разви-
тие, креативност, гъвкавост, иновативност 
са основните компетенции в дигиталния ни 
свят. "Рутинните" и "роботизираните хора" 
все по-трудно ще намират място в бързо-
развиващата се среда, в която всички вече 
работим. Не позволявайте да стоите на едно 
място и да не се развивате непрекъснато. 
Като директор "Логистика" мога да кажа, че 
съм част от процесите на промяна в "Агропо-
лихим" АД. В очите на много хора логистика е 
елементарен процес, при който стоките се 
придвижват от едно място на друго. Модер-
ните логистични дейности обаче са сложен, 
комплексен микс от икономически целесъобраз-
ни действия. Уменията на хората, които ра-
ботят в бранша, изискват комплексни знания 
в областта на икономиката. Служителите 
притежават различни личностни качества, 
затова е важно в един екип да има фокус върху 
изпълнението на задачите и да се работи все 
повече на проектен принцип с ясно установени 
правила, срокове и норми на поведение в зави-
симост от заданието и нужната комуникация 
с трети страни и субординиращи звена при 
изпълнение на цялостния проект. Модерният 
управленски подход е насочен към индивиду-
алните качества на всеки професионалист и 
правилното му адаптиране в обща работна 
група с унифицирана визия към дадена задача 
или мащабен проект.
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Alorica на глобално ниво

Какво може да ти предложи 
Alorica България

Alorica в България
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ALORICA
СИМОНА ТИНЕВА
Експерт, Техническа информация

Какво е да работиш като Експерт, Техническа информация?

Какво ти харесва от работата в Алорика?

Как описваш екипа си?

СВЕТОСЛАВА ТОШКОВА
Експерт, Подбор на кадри

Каква e твоята позиция в Алорика в момента?

Защо избра Алорика?

Алорика за теб с две думи?



Какво може да бъде направено, така че производ-
ственият процес да се случва по-ефективно?
Как да се намали себестойността на продукцията?
Как да се оптимизират процесите, за да протичат 
за по-кратко време, безопасно и максимално авто-
матизирано?
Това са само малка част от въпросите, на които инж. 
Мирослав Коев - инженер автоматизация в "Асарел-
Медет"АД, ежедневно търси отговор.
Професионалният му път в компанията започва през 
2011 година като монтьор на електронно производ-
ствено оборудване. Но обстановката в "Асарел" тогава 
не е нещо ново и непознато за Миро и на работното си 
място "плува" в свои води. "Завършил съм бакалавърска 
и магистърска степен в Минно-геоложкия университет 
"Св. Иван Рилски", специалност "Автоматизация, ин-
формационна и управляваща техника" и съм участвал в 
стажантската програма на дружеството, разказва той 
и допълва "Не бях най-добрият студент, но доколкото 
ми е известно съм един от малкото, които работим 

„ÀÑÀÐÅË-ÌÅÄÅÒ“ÀÄ

"Àñàðåë-Ìåäåò" ÀÄ å êîìïàíèÿ 
çà îòêðèò äîáèâ è îáîãàòÿâàíå 
íà ìåäíè ðóäè îò íàõîäèùå 
"Àñàðåë" êðàé Ïàíàãþðèùå. 
Òåõíîëîãè÷íèòå ðåçóëòàòè, êîèòî 
ïîñòèãà äíåñ, ñà áèëè íåìèñëèìè 
ïðåäè ïîâå÷å îò ïîëîâèí âåê, 
êîãàòî çàïî÷âà ðàçâèòèåòî 
íà ñúâðåìåííîòî ìèííî äåëî â 
ðåãèîíà. Åêèïúò íà íàé-ãîëÿìîòî 
èíäóñòðèàëíî ïðåäïðèÿòèå è 
íàé-ãîëåìèÿò ðàáîòîäàòåë â 
îáùèíà Ïàíàãþðèùå îáåäèíÿâà 
1200 ðàáîòíèöè è ñïåöèàëèñòè, 
çàåäíî ñ îùå 1100 ðàáîòåùè â 
äúùåðíè äðóæåñòâà è ïóáëè÷íî-
÷àñòíè ïàðòíüîðñòâà. "Àñàðåë-
Ìåäåò" ñå ãîðäåå ñúñ ñîöèàëíèòå 
ñè èíâåñòèöèè è ïîäêðåïàòà çà 
ðàçâèòèåòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî, 
îáðàçîâàíèåòî, êóëòóðàòà, 
ñïîðòà è ìëàäåæêèòå äåéíîñòè. 
Äåâèçúò íà êîìïàíèÿòà å "Îò 
ïðèðîäàòà - çà õîðàòà, îò õîðàòà 
- çà ïðèðîäàòà".

®

Инж. Мирослав Коев, 
инженер автоматизация в "Асарел-Медет"АД

Ñòàæàíòñêà ïðîãðàìà â "Àñàðåë-Ìåäåò" 
ñ ïîãëåä êúì áúäåùåòî 
Инж. Мирослав Коев разказва за кариерното си развитие в 
компанията за открит добив и обогатяване на медни руди
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и се развиваме по специалността. Работил съм като 
техник автоматизация, а в момента съм на позицията 
инженер автоматизация. Спомням си първия си работен 
ден, като че ли е било вчера", споделя инж. Мирослав 
Коев. "Започнах в Инсталацията за екстракция и елек-
тролиза на катодна мед от руднични води. Бях добре 
приет от целия екип и ми беше много интересно да 
разуча техническите средства и решения.
Сега съм част от отдел "Автоматизация". Работният 
ми ден започва с проверка нормалното функциониране 
на процесните контролни системи и сървърите, след 
което продължава с изпълнението на текущите задачи. 
Най-голямото предизвикателство за мен и колегите 
ми е да се справим с някоя проблемна ситуация по обо-
рудването, а най-голямо удовлетворение ми носи да 
приключим успешно нова разработка или проект", казва 
инж. Мирослав Коев. Според него, за да си успешен в 
професията трябва да си много добре технически под-
готвен, да притежаваш необходимите знания и умения 
и не на последно място да можеш да работиш в екип.
Сред най-интересните, от професионална гледна точка, 
проекти, по които е работил Мирослав, е реконструкци-
ята и модернизацията на Циклично-поточната техноло-
гична линия за транспорт на руда - ЦПТ-3. "Това се случи 
през 2015 година. Харесаха ми приложените от KRUPP 
технически решения, както и приложните софтуери за 
управление на съоръжението", споделя инж. Коев.
Тогава той и колегите му от екипа надграждат вне-
дрената автоматизирана система, като извършват 
хардуерни и софтуерни промени и добавки в програ-
мируемите логически контролери, както и в SCADA 
системата за мониторинг и контрол на съоръжението.
Въпреки че технологиите напредват значително през 
последните години, според Мирослав Коев човешкият 
фактор ще си остане много важен, специално за минния 
бранш. "Безспорно електронните компоненти, използва-
ни в съвременните технически средства за автомати-
зация, се развиха много", казва той. "При софтуерните 
решения развитието дори е още по-засилено. Появиха 
се облачни структури, интернет на нещата, засили 
се използването на виртуализацията, компютрите 
повишиха драстично изчислителната си мощност, 
комуникационните възможности на техниката се по-
вишиха. Но лично аз не мисля, че точно в минния бранш 
скоро ще бъдат постигнати изцяло автоматични /без-
людни/ производства. Дори да бъде внедрен изкуствен 
интелект, който да управлява техниката, все пак ще 
бъде необходим оперативен ремонтен и технологичен 
персонал", допълва инж. Мирослав Коев.
Една от неговите професионални мечти е да работи по 
внедряването на процесна контролна система от изця-
ло ново поколение, реализирана с квантови компютри 
и размита логика на управление. Такава система би 
реализирала управление от най-високо ниво, премах-
вайки ограниченията на сегашното поколение хардуер, 
операционни системи и приложен софтуер. Според инж. 
Мирослав Коев след десет години системите за изцяло 
автоматичен мониторинг и контрол ще изглеждат 
по този начин. Tе биха намерили приложение в произ-
водства, в които е затруднено или невъзможно да се 
поддържат благоприятни за човека условия за работа.

ÑÒÀÆÀÍÒÑÊÀÒÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

Ïúðâîòî èçäàíèå íà ñòàæàíòñêàòà 
ïðîãðàìà íà "Àñàðåë-Ìåäåò"ÀÄ ñå 
ïðîâåæäà ïðåç 2004 ã. Îò òîãàâà 
680 ìëàäåæè îò ðàçëè÷íè âèñøè 
ó÷åáíè çàâåäåíèÿ ñà ó÷àñòâàëè â 
èíèöèàòèâàòà, êàòî 134 îò òÿõ âå÷å 
ñà ÷àñò îò åêèïà íà êîìïàíèÿòà. Çà 
2022 ãîäèíà ïðèåìúò íà äîêóìåíòè 
çà ó÷àñòèå â ñòàæàíòñêàòà ïðîãðàìà 
ùå áúäå â ïåðèîäà 1 àïðèë - 31 ìàé. 
Íóæíèòå äîêóìåíòè ñà çàÿâëåíèå, 
àâòîáèîãðàôèÿ è ìîòèâàöèîííî 
ïèñìî, â êîåòî êàíäèäàòèòå äà 
ïîñî÷àò ïðåäïî÷èòàíàòà îáëàñò çà 
ïðîôåñèîíàëíî ðàçâèòèå è æåëàíèÿ 
ïåðèîä çà ïðîâåæäàíå íà ñòàæà.

4500 Панагюрище, площадка "Асарел" | тел.: 0357 60210 | факс: 0357 60250
pbox@asarel.com | www.asarel.com
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Â ÕÏÅ âÿðâàìå, ÷å òîâà, êîåòî íè îòëè÷àâà ñà õîðàòà. 
Çíàåì, ÷å âñåêè äåí å íîâà âúçìîæíîñò äà ïîäîáðèì ñâå-
òà, â êîéòî ðàáîòèì, ó÷èì è æèâååì. Òúðñèì ñìåëè è 
áóäíè òàëàíòè, êîèòî èñêàò äà äàäàò ñâîÿ ïðèíîñ. Àêî 
òúðñèòå ñèãóðíîñò, ðàçâèòèå, ñúìèøëåíè÷åñòâî è ñïî-
äåëåíè óñïåõè, ðàçãëåäàéòå êàðèåðíèòå âúçìîæíîñòè íà 
êîìïàíèÿòà íà https://careers.hpe.com/.

Øèðîêà ãàìà íà êàðèåðíè âúçìîæíîñòè: òåõíè÷åñêè ðîëè 
(âñè÷êè íèâà), óïðàâëåíèå íà õîðà, óïðàâëåíèå íà ïðîãðàìè 
è ïðîåêòè, ëîãèñòèêà, îáðàáîòêà è óïðàâëåíèå íà äàííè è 
èíôîðìàöèÿ è äðóãè. 

24 äíè ïëàòåí îòïóñê
Âàó÷åðè çà õðàíà
Ïðîãðàìà àêöèè íà  
êîìïàíèÿòà
Äîïúëíèòåëíà 
çäðàâíà çàñòðàõîâêà ñ 
âêëþ÷åíî çúáîëå÷åíèå
Äîïúëíèòåëíî 
ïåíñèîííî 
îñèãóðÿâàíå
Çàñòðàõîâêà æèâîò

Wellness Friday – ðàáîòíî âðåìå, 
ïîäàðåíî íà ñëóæèòåëèòå çà 
ëè÷íè èíòåðåñè è ðàçâèòèå

6 ìåñåöà ïëàòåí ðîäèòåëñêè 
îòïóñê -  ìàéêèòå è áàùèòå 
ïîëó÷àâàò 100% îò  ðåäîâíàòà 
ñè áðóòíà çàïëàòà

Ïðîãðàìà çà ñëóæèòåëè 
â  ïåíñèîííà âúçðàñò ñ öåë 
îëåêîòÿâàíå íà ïðîìÿíàòà çà 
òÿõ.

Ìåñå÷íà êàðòà çà ñïîðò 

Ñïîðòíè è ó÷àñòèå â òóðíèðè 

Íàìàëåíèÿ çà ñëóæèòåëè  â ðàçëè÷íè òúðãîâñêè 
îáåêòè

Õèáðèäåí ìîäåë 
íà ðàáîòà 
(âúçìîæíîñò çà 
ðàáîòà îò îôèñ 
è îò âêúùè)
Êàðèåðíî 
ðàçâèòèå è 
îáó÷åíèÿ
Ñåðòèôèêàöèîííè 
êóðñîâå  
Êîó÷èíã/
ìåíòîðñêà 
ïðîãðàìà

Ðàáîòíè ÷àñîâå, 
ïîñâåòåíè íà 
äîáðîâîë÷åñòâî 
ñ ðàçíîîáðàçíà 
íàñî÷åíîñò è 
êàóçè.



Õþëåò Ïàêàðä Åíòúðïðàéç ïðåäëàãà íà ñâîèòå êëèåíòèòå 
ãúâêàâè àâàíãàðäíè òåõíîëîãè÷íè ðåøåíèÿ, ñ ïîìîùòà íà 
êîèòî äà òðàíñôîðìèðàò ñâîÿ áèçíåñ. Çàåäíî ïðåîáðàçÿ-
âàìå èíäóñòðèè, ïàçàðè è ïîêîëåíèÿ, êàòî îïòèìèçèðàìå 
òðàäèöèîííè è îáëà÷íè ÈÒ ñðåäè. Ïîñòèãàìå âñè÷êî òîâà 
÷ðåç ïðàâèëåí ìèêñ îò òåõíîëîãèè, ïàðòíüîðè, óñëóãè è 
ôèíàíñîâè ìîäåëè. Âñè÷êî çàïî÷âà ïðåç 1939 ã. Áèë Õþëåò 
è Äåéâ Ïàêàðä, ïðèÿòåëè îò êîëåæà, ñòàâàò áèçíåñ ïàðò-
íüîðè, îñíîâàâàéêè ñâîé ñòàðòúï â Ñèëèêîíîâàòà äîëèíà. 
Çàïî÷âàéêè ñúñ ñèñòåìà çà òðåïòåíèÿ, ÷èèòî ïîêàçàòåëè 
ñå ïîâòàðÿò ïåðèîäè÷íî âúâ âðåìåòî, èëè èíà÷å êàçàíî 
îñöèëàòîð, äâàìàòà ïðèÿòåëè ïîñòàâÿò îñíîâàòà íà êîì-
ïàíèÿ, êîÿòî ùå ñå ïðåâúðíå â ãëîáàëåí ëèäåð â ñôåðàòà 
íà òåõíîëîãèèòå â ñúâðåìåííèÿ áèçíåñ ñâÿò. Ïîâå÷å îò 
80 ãîäèíè ïî-êúñíî ÕÏÅ îáåäèíÿâà áëåñòÿùè óìîâå, çà äà 
ñúçäàäå ïðîáèâíè òåõíîëîãè÷íè ðåøåíèÿ, êîèòî ïîäîáðÿâàò 
íà÷èíà, ïî êîéòî õîðàòà æèâåÿò è ðàáîòÿò. Íàøèÿò óñïåõ 
ñå èëþñòðèðà ÷ðåç ñòðåìåæà íà ñëóæèòåëèòå íè äà ðàçâè-
âàò èäåè, êîèòî âúâåæäàò çíà÷èìè èíîâàöèè â æèâîòà íà 
íàøèòå êëèåíòè è ïàðòíüîðè ïî öåëèÿ ñâÿò. 
Ñ íàä 1500 ñëóæèòåëÿ, äíåñ Ãëîóáúë Äåëèâúðè Öåíòúðúò íà 
ÕÏÅ â Áúëãàðèÿ å ñòðàòåãè÷åñêà çà êîìïàíèÿòà ëîêàöèÿ. 
Âå÷å ïîâå÷å îò 15 ãîäèíè íèå ðàñòåì, êàòî ñïîìàãàìå çà 
ñúçäàâàíåòî è ïîääðúæêàòà íà êîìïëåêñíè ðåøåíèÿ è óñëóãè 
çà êëèåíòè îò öÿë ñâÿò.

Hewlett Packard Enterprise
When our people thrive, so do we!
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Ние сме Euro Games Technology - изцяло 
българска компания, основана през 2002 
г. в София. От тогава до сега не спираме 
да се променяме и винаги търсим нови  
начини да развиваме нашите технологии 
и умения. Благодарение на това, ние сме 
абсолютен лидер в България и един от 
водещите играчи на международния па-
зар за игрални казино съоръжения, с при-
съствие на над 100 пазара и 26 офиса в цял 
свят. Специализирани сме в разработва-
нето, производството, дистрибуцията 
и техническата поддръжка на хардуерни 
и софтуерни решения за гейминг индус-
трията. В това число включваме слот 
машини и игри, аксесоари и системи за 
казино мениджмънт, което ни позволява 
да предлагаме богата палитра от въз-
можности на нашите партньори. 

Зад технологичния напредък на EGT сто-
ят високо квалифицирани експерти,  
които имат възможност да реализират 
на практика идеите си. Богатото ни 
портфолио от продукти и услуги се об-
новява постоянно, което е гаранция за 
динамична работна среда, в която та-
лантите ни могат да надграждат уме-
нията си. Благодарение на това, над 2500 
служители са открили своя професиона-
лен път в EGT, а числото им продължава 
да расте.

Търсим не просто експерти, които да  
са на върха на вълната, търсим хора,  
с които да създаваме нови продукти и 
решения.

20 years elevating the game



За да бъдем най-добрите, 
ние предлагаме най-доброто.

За нас е важно никога да не спираме да 
се учим, затова инвестираме във всеки 
наш служител, като предлагаме различ-
ни опции за вътрешно преквалифици-
ране и усъвършенстване. За целта си 
партнираме с редица организации, с кои-
то осигуряваме разнообразни курсове и 
програми, помагащи на всеки да покаже 
най-доброто от себе си и да открие по-
зицията, на която се чувства най-ком-
фортно. 

Ние сме социално-ориентирана органи-
зация, която се стреми да подпомага 
развитието на своите служители и да 
оказва подкрепа не само в професиона-
лен, но и в личен план. Работим усилено 
върху различни социални политики, за 
да сме сигурни, че изграждаме позитив-
на среда, в която поддържаме баланс 
между професионалния и личния живот 
– това включва набор от придобивки и 
активности, модерно техническо обо-
рудване и т.н.

360 градуса възможности
За да прилагаме всичките си идеи, изгра-
дихме затворен цикъл на производство, 
който дава възможност на служители-
те ни да участват във всяка стъпка от 
разнообразните процеси по създаване 
на продуктите ни. Така всеки може да 
види работата си от идея до реализа-
ция на глобалния пазар. 

Част от този процес е и новосъзда-
дената дъщерна компания EGT Steel 
Production, която предоставя високо-
качествени стоманени изделия и кон-
струкции, които са изцяло съобразени 
с индивидуалните потребности на 
нашите клиенти. Материално-тех-
ническата база на EGT Steel Production 
включва високопроизводителни машини 
от последно поколение, а екипът ни от  
специалисти оперира на площ от над 
5000 кв. м. 

В EGT винаги работим с поглед към бъ-
дещето и амбициите ни не спират тук. 

Дигиталният свят е друга сфера, в коя-
то сме фокусирали усилията си, за да 
отговорим на нуждите от модерни и 
гъвкави решения за нашите клиенти. 
EGT Digital е технологично подразде-
ление, което е изцяло съсредоточе-
но върху онлайн игрални решения от 
следващо поколение: спортни залага-
ния, казино и лотарийни игри, както 
и „всичко в едно“ онлайн платформа за 
залагания. Експертите на EGT Digital 
се занимават с разработване и прила-
гане на авангардни технологии, които 
да определят тенденциите в светов-
ната iGaming индустрия.

Развивайки дейността си в различни 
направления, EGT е пример, че доброто 
лидерство и успешното управление, за-
едно с работата с доказани експерти са 
успешната формула за развитие. 

www.egt.com







1 Ðàáîòÿ êàòî åêñïåðò "Ïðîöåñè è óïðàâëåíèå 
íà ÷îâåøêèòå ðåñóðñè" â "Êàðãîòåê Áúëãà-

ðèÿ". Îñíîâíèÿò ôîêóñ íà ðàáîòàòà ìè å ñúçäà-
âàíå íà ãëîáàëíè ïðîöåñè è ïîäîáðÿâàíåòî èì. 
Òÿ å âàæíà, òúé êàòî ïîçâîëÿâà HR ôóíêöèÿòà 
íà êîìïàíèÿòà äà ðàáîòè öåëåíàñî÷åíî è åôåê-
òèâíî â öÿë ñâÿò è äà ïîäïîìàãà ñëóæèòåëèòå 
íè ïî íàé-äîáðèÿ íà÷èí.

2 Êàçâàì ñå Ôåìêå Äåìþíê. Ðîäåíà ñúì â Áåë-
ãèÿ, â ìàëêî ãðàä÷å íà ñåâåð, è ðîäíèÿò ìè 

åçèê å íèäåðëàíäñêè. Îìúæåíà ñúì çà áúëãàðèí 
è çàåäíî ñ íàøèÿ ìèíèïóäåë æèâååì â Áëàãîåâ-
ãðàä. Åäíî îò ëþáèìèòå ìè íåùà â Áúëãàðèÿ, íà 

ìÿñòîòî, êúäåòî æèâåÿ, å ãëåäêàòà êúì ïëàíèíàòà, îñîáåíî íàïðîëåò, êîãàòî 
ñëúíöåòî ãðåå, à âúðõîâåòå ñà âñå îùå ïîêðèòè ñúñ ñíÿã.

3 Çàïî÷íàõ ðàáîòà â Cargotec ïðåç ñåïòåìâðè 2019 ã. íà ïîçèöèÿòà ñïåöèàëèñò 
"×îâåøêè ðåñóðñè". Òîãàâà èçïúëíÿâàõ äåéíîñòè, ñâúðçàíè ñ àäìèíèñòðàöèÿ 

è ðàáîòíà çàïëàòà íà ñëóæèòåëèòå íè â Áåëãèÿ. Ïîëîâèí ãîäèíà ñëåä êàòî ñòàð-
òèðàõ, ïîåõ è äîïúëíèòåëíà ðîëÿ êàòî åêñïåðò "Ïðîöåñè, ñâúðçàíè ñ óïðàâëåíèå 
íà ÷îâåøêèòå ðåñóðñè", êàòî òàêà èìàõ âúçìîæíîñò äà íàâëÿçà â äúëáî÷èíà â 
ïðîöåñèòå âúòðå â êîìïàíèÿòà çà ïúðâè ïúò â ìîÿòà êàðèåðà, äîðè è òîâà êúì 
îíçè ìîìåíò äà áåøå ñàìî â åäíà êîíêðåòíà îáëàñò. Ñëåä êàòî åäíà ãîäèíà 
èçïúëíÿâàõ òàçè äîïúëíèòåëíà ðîëÿ, êàíäèäàòñòâàõ çà ïîçèöèÿòà "Ñïåöèàëèñò 
ïðîöåñè". Â íàñòîÿùàòà ìè ðîëÿ àç è ìîÿò åêèï ðàáîòèì âúðõó ñúçäàâàíåòî íà 
åôåêòèâíè ãëîáàëíè HR ïðîöåñè. Òîâà ïîçâîëÿâà äà ñå õàðìîíèçèðàò HR ïðàêòè-
êèòå âúâ âñè÷êè äúðæàâè, êúäåòî èìà ñëóæèòåëè íà Cargotec, êàòî, ðàçáèðà ñå, 
ñå ñúîáðàçèì ñ ìåæäóêóëòóðíèòå ðàçëè÷èÿ è ïðàâíèòå ñïåöèôèêè. Òîâà ñâåæäà 
äî ìèíèìóì ðèñêîâåòå îò íåñúîòâåòñòâèÿ, ïîäîáðÿâà ãúâêàâîñòòà íà íàøèòå 
êîëåãè îò HR åêèïà è ïîäïîìàãà áèçíåñà ïî îïòèìàëåí íà÷èí.

4 Cargotec âñúùíîñò çà ìåí å ïúðâèÿò ðàáîòîäàòåë íà ïúëíî ðàáîòíî âðåìå. 
Ïúðâîíà÷àëíî êîìïàíèÿòà ìå ïðèâëå÷å ñ òîâà, ÷å ïðåäëàãà âúçìîæíîñò çà 

ðàáîòà â èçáðàíàòà îò ìåí îáðàçîâàòåëíà è ïðîôåñèîíàëíà îáëàñò (îðãàíèçà-
öèîííà ïñèõîëîãèÿ), êàòî èìàõ îïöèÿòà äà ïîääúðæàì ïîä íÿêàêâà ôîðìà âðúçêà 
ñ ìîÿòà ðîäèíà ñëåä ïðåìåñòâàíåòî ìè â Áúëãàðèÿ. Îùå îò ïúðâàòà ñåäìèöà 
çàáåëÿçàõ, ÷å íå ñàìî òîâà ñà íåùàòà, êîèòî ìè äàäîõà óâåðåíîñò, ÷å ñúì âçåëà 
ïðàâèëíîòî ðåøåíèå. Ìíîãî äîáðî âïå÷àòëåíèå ìè íàïðàâè êóëòóðàòà â êîìïàíè-
ÿòà è ìèëèòå, ïîäêðåïÿùè è ïðèâåòëèâè êîëåãè â åêèïà. Ñêàíäèíàâñêàòà êóëòóðà 
è íåéíèòå öåííîñòè - ñàìîñòîÿòåëíîñò, îòêðèòîñò, âçàèìíî óâàæåíèå, ìîãàò 
íàèñòèíà äà áúäàò óñåòåíè âúâ âñè÷êè àñïåêòè îò äåéíîñòòà íà êîìïàíèÿòà. 
Ñëåä êàòî âå÷å äâå ãîäèíè è ïîëîâèíà ñúì ÷àñò îò öåíòúðà çà ñïîäåëåíè áèçíåñ 
óñëóãè Cargotec Business Services, ãîëÿìà ÷àñò îò ìîòèâàöèÿòà ìè äà îáè÷àì 
ðàáîòàòà ñè å èñòèíñêîòî óâàæåíèå è ãðèæà çà ñëóæèòåëèòå, êîåòî ñå èçðà-
çÿâà ïî ðàçëè÷íè íà÷èíè êàòî äîïúëíèòåëíè îáó÷åíèÿ, âúçìîæíîñòè çà êàðèåðíî 
ðàçâèòèå, ïîäêðåïà çà âñåêè â íåãîâîòî èçðàñòâàíå, ðàçâèòèå íà ëèäåðñêè 
óìåíèÿ, ãúâêàâà îðãàíèçàöèÿ íà ðàáîòàòà è âúçìîæíîñò çà ðàáîòà îò âêúùè.

5 Ïðåç óèêåíäà îáèêíîâåíî ñå ñðåùàì ñ ïðèÿòåëè íà âå÷åðÿ - ïðàâèì äîìàøíà 
ïèöà, áðþêñåëñêè ãîôðåòè è äðóãè âêóñîòèè, èãðàåì íàñòîëíè èãðè. Ñúùî 

ìíîãî îáè÷àì äà ñúì ñðåä ïðèðîäàòà. Äà èçâåäà êó÷åòî íà ðàçõîäêà å åäèí 
îò ïðèÿòíèòå íà÷èíè äà ïðåêàðàì âðåìå íàâúí. Â ðàáîòíèòå äíè èçëèçàìå çà 
ðàçõîäêà ðàíî ñóòðèí, ïîíÿêîãà â îáåäíàòà ïî÷èâêà èëè âå÷åð ñëåä ðàáîòíî 
âðåìå. Òàêà ñè ïî÷èâàì ïñèõè÷åñêè, à ñúùî è ñå ðàçäâèæâàì - òîâà å ìíîãî 
âàæíî, êîãàòî ðàáîòèø öåëîäíåâíî íà áþðî è ïðåä êîìïþòúð. Àêî ãîâîðèì çà 
ñïîðò, õàðåñâàì äæóäî (âúïðåêè ÷å àìàòüîðñêàòà ìè êàðèåðà â òàçè îáëàñò 
ïðèêëþ÷è ñ ïðåìåñòâàíåòî ìè â Áúëãàðèÿ) è Formula 1. F1 îáèêíîâåíî ñú÷åòàâàì 
ñ êóëèíàðíàòà ìè ñòðàñò - ïå÷èâàòà. Ïðèãîòâÿì íåùî àïåòèòíî ïî âðåìå 
íà êâàëèôèêàöèèòå, à ñëåä òîâà ñúñ ñúïðóãà ìè ñå íàñëàæäàâàìå íà äîìàøåí 
ñëàäêèø â äåíÿ íà ñúñòåçàíèåòî.

1. Каква е професията ти и защо тя е важна?
2. Опиши се накратко.
3. Разкажи ни за позицията ти в Cargotec и от колко време си в компанията?
4. Защо избра Cargotec?
5. Коя си ти извън офиса и как си почиваш?

Фемке Демюнк,  
експерт "Процеси и управление  
на човешките ресурси"

ДОБРИТЕ СЛУЖИТЕЛИ  
НЕ СЕ НАЕМАТ -  
ТЕ СЕ СЪЗДАВАТ
Îñíîâíà öåííîñò â ñêàíäèíàâ-
ñêàòà êóëòóðà íà "Êàðãîòåê" å 
ñòðåìåæúò êúì íàäãðàæäàíå, 
íåïðåêúñíàòî ó÷åíå è ñàìîóñúâúð-
øåíñòâàíå, òúé êàòî çà íàñ õîðà-
òà ñà íàé-öåííèÿò ðåñóðñ. Êîìïà-
íèÿòà ðàçâèâà öÿëîñòíè ïðîãðàìè 
çà íàñúð÷àâàíå íà ñëóæèòåëèòå â 
òÿõíîòî êàðèåðíî ðàçâèòèå è îáî-
ãàòÿâàíå íà ñïåöèôè÷íèòå èì çíà-
íèÿ è óìåíèÿ. Íîâàòà íè Assisted 
Training ïðîãðàìà äàâà äîñòúï íà 
÷ëåíîâå íà åêèïà, êîèòî ïîêðèâàò 
çàëîæåíèòå êðèòåðèè, äî èçáðàíè 
ìåæäóíàðîäíî ïðèçíàòè ñåðòè-
ôèêàöèîííè êóðñîâå è îáó÷åíèÿ çà 
ïîâèøàâàíå íà ïðîôåñèîíàëíàòà 
êâàëèôèêàöèÿ. Òàêà êîìïàíèÿòà 
ïîìàãà íà ñëóæèòåëè äà ðàçâèÿò 
ïî-âèñîêî íèâî íà êîìïåòåíöèè, 
íåîáõîäèìè çà ðàáîòàòà èì, ñðåä 
êîèòî Project management, HR, RPA, 
SAP, GBS Leadership, Compliance, 
Sourcing & Supply Chain.

Áëàãîäàðåíèå íà èíîâàöèèòå, êîè-
òî "Êàðãîòåê" âúâåæäà íåïðåêúñ-
íàòî, êîìïàíèÿòà âå÷å ìîæå äà 
íàåìà ñëóæèòåëè îò âñÿêà òî÷êà 
íà Áúëãàðèÿ, êàòî ïðîöåñúò íà 
ïîäáîð å èçöÿëî äèñòàíöèîíåí, à 
íàçíà÷åíèåòî íå èçèñêâà ðåëîêà-
öèÿ â Ñîôèÿ. On-boarding ïðîöåñúò 
ñúùî å îòëè÷íî ñòðóêòóðèðàí, 
óëåñíåí è ïîäïîìîãíàò îò êîì-
ïàíèÿòà. Öåíòúðúò çà ñïîäåëå-
íè áèçíåñ óñëóãè íà "Êàðãîòåê" 
ïðèâåòñòâà òàëàíòè îò öÿëàòà 
ñòðàíà, êîèòî ùå èìàò âúçìîæ-
íîñò äà ðàáîòÿò â ìåæäóíàðîäíà 
ñðåäà è äà ñå ó÷àò îò íàé-äîáðè-
òå ñâåòîâíè ïðàêòèêè îò êîìôîð-
òà íà ñâîÿ äîì, íåçàâèñèìî â êîå 
íàñåëåíî ìÿñòî ñå íàìèðà òîé.

Ñòàíåòå ÷àñò îò íàøèÿ åêèï, 
çà äà ñå ó÷èì, ðàñòåì è óñïÿâàìå 
çàåäíî!

Àêòóàëíèòå îòâîðåíè ïîçèöèè â 
"Êàðãîòåê Áúëãàðèÿ" ìîæåòå äà 
âèäèòå íà jobs.cargotec.com, êàê-
òî è íà ñòðàíèöàòà íè â jobs.bg.
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1 Ïî ïðîôåñèÿ ñúì ñ÷åòîâîäèòåë è â ìîìåíòà çàåìàì 
ïîçèöèÿòà ñïåöèàëèñò "Óïðàâëåíèå íà ðàçïëàùàíèÿ".

Ñ÷åòîâîäñòâîòî èãðàå æèçíåíîâàæíà ðîëÿ â óïðàâëå-
íèåòî íà áèçíåñà, çàùîòî ïîìàãà â ïðîñëåäÿâàíåòî íà 
ïðèõîäèòå è ðàçõîäèòå, â îñèãóðÿâàíåòî íà çàêîíîâî 
ñúîòâåòñòâèå è â ïðåäîñòàâÿíå íà èíâåñòèòîðèòå, ðúêî-
âîäñòâîòî è ïðàâèòåëñòâîòî íà ôèíàíñîâà èíôîðìàöèÿ, 
êîÿòî ìîæå äà ñå èçïîëçâà ïðè âçåìàíå íà áèçíåñ ðåøåíèÿ. 
Ðîëÿòà íà ñïåöèàëèñòà ïî óïðàâëåíèå íà ðàçïëàùàíèÿ å 
ñúùåñòâåíà çà îñèãóðÿâàíåòî íà íàâðåìåííè ðàçïëàùàíèÿ 
êúì êîíòðàãåíòè è ïîääúðæàíåòî íà äîáðè è áåçïðîáëåìíè 
âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ äîñòàâ÷èöèòå.

2 Íà 32 ãîäèíè ñúì, îò ãðàä Ðóñå. Çàâúðøèëà ñúì áà-
êàëàâúðñêà ñòåïåí ïî èêîíîìèêà è èìàì 9 ãîäèíè 

ïðàêòè÷åñêè îïèò, ñâúðçàí ñúñ ñ÷åòîâîäñòâîòî.

3 Â öåíòúðà çà ñïîäåëåíè áèçíåñ óñëóãè Cargotec Business 
Services ñúì îò 10 ìåñåöà. Ïðåç òîâà âðåìå ïúðâîíà-

÷àëíèòå ìè ïîçèòèâíè î÷àêâàíèÿ îò êîìïàíèÿòà, ðàáîòàòà 
è êîëåãèòå èçöÿëî ñå ïîòâúðäèõà. Ïîíàñòîÿùåì îòãîâàðÿì 
çà äðóæåñòâî íà Cargotec, êîåòî ñå íàìèðà â Øâåöèÿ. Â 
íàñòîÿùàòà ìè ðîëÿ îòãîâîðíîñòèòå ìè ñà ñâúðçàíè ñ 

íàâðåìåííî è êîðåêòíî ïîëó÷àâàíå, îñ÷åòî-
âîäÿâàíå è ïëàùàíå íà ôàêòóðè êúì äîñòàâ-
÷èöèòå, ðàçðåøàâàíå íà íåñúîòâåòñòâèÿ 
è ðàçëè÷íè êàçóñè, âúçíèêíàëè â ïðîöåñà íà 
ðàáîòà, îòíîñíî äîêóìåíòè, ïëàùàíèÿ, ïúòíè 
è äðóãè ðàçíîñêè, çàïèòâàíèÿ îò îäèòîðè.

4 Ñðåä îñíîâíèòå ïðè÷èíè äà èçáåðà 
Cargotec êàòî ðàáîòîäàòåë áÿõà îò-

ëè÷íèòå óñëîâèÿ çà ðàáîòà, êîèòî êîìïà-
íèÿòà ïðåäëàãà, ñú÷åòàíè ñ ìíîãî äîáðè 
ïåðñïåêòèâè çà ïðîôåñèîíàëíî ðàçâèòèå 
è íå íà ïîñëåäíî ìÿñòî âúçìîæíîñòòà äà 
ðàáîòÿ äèñòàíöèîííî îò ðîäíèÿ ñè ãðàä. Â 
äîïúëíåíèå - áÿõ ìíîãî ïðèÿòíî âïå÷àòëåíà îò âèçèÿòà 
è ñòðàòåãèÿòà íà êîìïàíèÿòà íà ãëîáàëíî íèâî, ñâúðçàíè 
ñ íàìàëÿâàíåòî íà âðåäíèòå âúãëåðîäíè åìèñèè, êàêòî è 
àíãàæèðàíîñòòà îòíîñíî ñìåê÷àâàíå íà ïîñëåäñòâèÿòà 
îò èçìåíåíèåòî â êëèìàòà.

5 Ëþáèìèòå ìè çàíèìàíèÿ èçâúí ðàáîòíî âðåìå ñà 
÷åòåíå, ðàçõîäêè è èãðè ñ ìîåòî êó÷å, áÿãàíå è äðóãè 

òðåíèðîâêè, êàêòî è êóëèíàðíè åêñïåðèìåíòè.

Виктория Петкова,  
специалист "Управление  
на разплащания"

Cargotec å ñâåòîâåí ëèäåð â ïðåäîñòàâÿíåòî íà 
èíòåëèãåíòíè óñëóãè è ðåøåíèÿ çà îáðàáîòêà íà 
òîâàðè. Êîìïàíèÿòà èìà îêîëî 11 000 ñëóæèòåëè 
â öÿë ñâÿò. Áèçíåñ íàïðàâëåíèÿòà íà Cargotec - 
Kalmar, Hiab è MacGregor, ÷ðåç ñèëíèòå ñè ïîçèöèè 
â ïðèñòàíèùíèÿ, ñóõîïúòíèÿ è ìîðñêèÿ òðàíñïîðò 
îïòèìèçèðàò ãëîáàëíèòå òîâàðíè ïîòîöè è ñúç-
äàâàò óñòîé÷èâà ñòîéíîñò çà ïîòðåáèòåëèòå 
- êîðàáîñòðîèòåëíèöè, ïðèñòàíèùà, ëîãèñòè÷íè, 
òðàíñïîðòíè êîðïîðàöèè è äð.

Cargotec óñèëåíî ðàáîòè ïî àíãàæèìåíòà ñè êúì 
îáùàòà öåë íà Ãëîáàëíèÿ äîãîâîð íà ÎÎÍ - äà ñå 
îãðàíè÷è ïîâèøàâàíåòî íà ãëîáàëíàòà òåìïåðà-
òóðà ñ äî 1.5°Ñ. Êîìïàíèÿòà äåéñòâà óâåðåíî çà 
íàìàëÿâàíå íà âúãëåðîäíèòå åìèñèè îò äåéíîñòòà 
ñè ñ íàä 50% äî 2030 ã. Çàòîâà åëåêòðèôèêàöèÿòà, 
àâòîìàòèçàöèÿòà è ðîáîòèçàöèÿòà íà ïðîäóêòèòå 
è óñëóãèòå ñà âúâ ôîêóñà íà êîìïàíèÿòà çà ïîñòè-

ãàíå íà óñòîé÷èâ áèçíåñ ÷ðåç îïàçâàíå íà îêîëíàòà 
ñðåäà. Ðàçðàáîòâàò ñå è ñå âúâåæäàò èíîâàöèè, 
êîèòî èìàò çà öåë äà îïòèìèçèðàò âñÿêî çâåíî 
îò äâèæåíèåòî íà ãëîáàëíèòå òîâàðíè ïîòîöè.

Öåíòúðúò çà ñïîäåëåíè áèçíåñ óñëóãè íà Cargotec â 
Ñîôèÿ - Cargotec Business Services, ïðåäîñòàâÿ óñ-
ëóãè â îáëàñòòà íà ôèíàíñèòå, ÷îâåøêèòå ðåñóðñè 
è èíäèðåêòíîòî çàêóïóâàíå íà ãëîáàëíèòå áèçíåñ 
íàïðàâëåíèÿ íà Cargotec. Êîìïàíèÿòà ïðèâåòñòâà 
â åêèïà ñè òàëàíòëèâè ìëàäè ïðîôåñèîíàëèñòè, 
êîèòî èñêàò äà ñå ðàçâèâàò, äîêàòî ðàáîòÿò ñ 
íàé-íîâèòå ñèñòåìè ñúâìåñòíî ñ òåõíè êîëåãè 
â öÿë öâÿò. Â îòãîâîð íà ïðîìåíåíèòå óñëîâèÿ 
êîìïàíèÿòà äàâà âúçìîæíîñò íà ñëóæèòåëèòå äà 
èçáèðàò îòêúäå äà ðàáîòÿò, òàêà ÷å äà ñå ÷óâñò-
âàò ìàêñèìàëíî êîìôîðòíî, äà ñà ïî-ïðîäóêòèâíè 
è äà ïîääúðæàò îïòèìàëåí áàëàíñ ìåæäó ðàáîòà 
è ëè÷åí æèâîò.

Ñòàíè åäèí îò íàñ - î÷àêâàìå òå â ñåìåéñòâîòî íà Cargotec!

КОМПАНИЯТА



Íàä 15 ãîäèíè 
ËÈÄÅÐÑÒÂÎ
"Kaufland Áúëãàðèÿ" å åäèí îò 
çíà÷èìèòå ôàêòîðè çà ðàçâè-
òèåòî íà íàöèîíàëíàòà èêîíî-
ìèêà, ïðåäïî÷èòàíî ìÿñòî çà 
ïàçàðóâàíå è çà ðàáîòà, êàêòî è 
âåðåí ïàðòíüîð íà áúëãàðñêèòå 
ïðîèçâîäèòåëè. Ïðåç 2021 ã. 
êîìïàíèÿòà çàòâúðæäàâà ëèäåð-
ñòâîòî ñè â ñåêòîðà íà ìîäåðíà-
òà òúðãîâèÿ â ñòðàíàòà ñ îáîðîò, 
íàäõâúðëÿù 1.7 ìëðä. ëâ. è ñ 
åêèï îò íàä 6500 ñëóæèòåëè. 
"Kaufland Áúëãàðèÿ" ïðèñúñòâà 
â 35 ãðàäà ñ 61 õèïåðìàðêåòà. 
Îò îòêðèâàíåòî íà ïúðâèÿ ñè 
òúðãîâñêè îáåêò ïðåç 2006 ã. â 
Ïëîâäèâ êîìïàíèÿòà ñå å ïðå-
âúðíàëà â çíà÷èì ôàêòîð çà 
ñòèìóëèðàíåòî íà íàöèîíàëíà-
òà è ðåãèîíàëíàòà èêîíîìèêà ñ 
èíâåñòèöèè íàä 1.6 ìëðä. ëåâà. 
Ãîäèøíî îò öåíòðàëíèÿ ñêëàä íà 
êîìïàíèÿòà â ñ. Ñòðÿìà èçëèçàò 
1 ìèëèîí ïàëåòà ñ ïðîäóêòè êúì 
òúðãîâñêèòå é îáåêòè, â íàé-ãî-
ëåìèòå îò êîèòî àñîðòèìåíòúò 
å áëèçî 21 000 àðòèêóëà. Îò 
2020 ã. "Kaufland Áúëãàðèÿ" 
ëàíñèðà ñîáñòâåíè íàöèîíàëíè 
ìàðêè, îò êîèòî â åìáëåìàòè÷-
íàòà ìàðêà "Áðåé!" ïðèñúñòâàò 
áëèçî 100 ðàçëè÷íè àðòèêóëà, 
âäúõíîâåíè îò òðàäèöèîííàòà 
áúëãàðñêà êóõíÿ.

ÏÎ
ÎÁÎÐÎÒ

"ÒÎÏ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅË" 
÷åòâúðòà ïîðåäíà ãîäèíà
Çà ÷åòâúðòà ãîäèíà "Kaufland Áúëãàðèÿ" å ñåðòèôèöèðàíà êàòî "Òîï ðàáîòîäàòåë" îò Top Employers Institute ïðåç 
2022. Îñâåí ïðèçíàíèåòî îò íåçàâèñèìèÿ ìåæäóíàðîäåí èíñòèòóò êîìïàíèÿòà ïîëó÷àâà îöåíêà çà ñâîÿòà ðàáîòà è 
÷ðåç âúòðåøíî ïðîó÷âàíå íà ìíåíèåòî íà ñëóæèòåëèòå, ñúñòîÿëî ñå â êðàÿ íà 2021ã. Îñåìäåñåò è ÷åòèðè ïðîöåíòà îò 
åêèïà ïîòâúðæäàâàò, ÷å ñà óäîâëåòâîðåíè îò ñâîÿ ðàáîòîäàòåë, ñ ôîêóñ âúðõó óñëîâèÿ íà ðàáîòà è ìîäåðåí ñòèë íà 
ðúêîâîäåíå, íî è ïî îòíîøåíèå íà êóëòóðà íà ñúòðóäíè÷åñòâî è óñåùàíå çà åäèí îòáîð.
Îò íà÷àëîòî íà ãîäèíàòà êîìïàíèÿòà áåøå îòëè÷åíà êàòî ðàáîòîäàòåë è çà ñâîÿ ïðèíîñ êúì îêîëíàòà ñðåäà â ïúðâèòå 
ãîäèøíè íàãðàäè çà ñîöèàëíà îòãîâîðíîñò íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà òðóäà è ñîöèàëíàòà ïîëèòèêà. Kaufland ïîëó÷è 
è òðè îòëè÷èÿ çà ðàáîòîäàòåëñêèòå ñè ïîëèòèêè â Employer Branding Awards íà b2b Media, êàêòî è ïåò íàãðàäè â 
ìåæäóíàðîäíèÿ êîíêóðñ Employer Brand Stars. Áúëãàðñêàòà àñîöèàöèÿ çà óïðàâëåíèå íà õîðà îòëè÷è "Kaufland 
Áúëãàðèÿ" çà íàé-äîáúð HR åêèï.

ÂÐÅÌÅ Å ÇÀ ÍÎÂÎ ÍÀ×ÀËÎ  
"Kaufland Áúëãàðèÿ" å âîäåùèÿò ÷àñòåí ðàáîòîäàòåë â ñòðàíàòà, 

êîéòî ïðåäëàãà âúçìîæíîñòè çà âñåêè
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Àêî èñêàòå äà ñòàíåòå ÷àñò îò íàøèÿ åêèï, êàíäèäàòñòâàéòå íà 
https://kariera.kaufland.bg/ èëè íà email: recruitment@kaufland.bg.
Ëåñíî è èíòóèòèâíî ùå ïðåìèíåòå ïðåç ñòúïêèòå â íàøèÿ îíëàéí 
ïîðòàë, îïèñàíè íà óåá ñòðàíèöàòà íè.
Ñëåäåòå íè è â ñîöèàëíèòå ìðåæè @ LinkedIn, FB, Instagram, YouTube.

Ñúñ ñâîÿ åêèï îò íàä 6500 äóøè 
"Kaufland Áúëãàðèÿ" å åäèí îò íàé-ãî-
ëåìèòå ÷àñòíè ðàáîòîäàòåëè â ñòðàíà-
òà. Kaufland îïåðèðà â îãðîìåí ìàùàá 
è îáåäèíÿâà ìíîãî áèçíåñè â åäèí. 
Êîìïàíèÿòà ïðåäëàãà áîãàò èçáîð îò 
âúçìîæíîñòè â ñâîèòå òðè îñíîâíè 
ñòðóêòóðè - ìàãàçèííà ìðåæà, ëîãèñ-
òè÷åí öåíòúð, àäìèíèñòðàòèâåí îôèñ. 
Â òÿõ íàìèðàò ðåàëèçàöèÿ ïðîôåñèî-
íàëèñòè îò ïî÷òè âñÿêà ñôåðà íà äåé-
íîñò - òúðãîâèÿ, ïðîäàæáè, ìàðêåòèíã, 
÷îâåøêè ðåñóðñè, èíôîðìàöèîííè 
òåõíîëîãèè, ñòðîèòåëñòâî, ôèíàíñè 
è ñ÷åòîâîäñòâî, ëîãèñòèêà è ìíîãî 
äðóãè. Çà Kaufland êàòî ðàáîòîäàòåë 
îñíîâåí ïðèîðèòåò âèíàãè îñòàâà 
ðàçâèòèåòî íà åêèïà. Êîìïàíèÿòà 
ïîñòèãà òîâà áëàãîäàðåíèå íà ñâîèòå 
ïðîãðàìè çà îáó÷åíèå è óïðàâëåíèå 
íà òàëàíòè, êîèòî ïðåäëàãàò âúçìîæ-
íîñòè çà âúòðåøíî ðàçâèòèå íà õîðà 
ñ ðàçëè÷íî íèâî íà ïðîôåñèîíàëåí 
îïèò. 
Â êàðèåðíàòà ïðîãðàìà "Óïðàâèòå-
ëè íà áúäåùåòî" ìëàäåæè ñ ìàëúê 
èëè áåç ïðîôåñèîíàëåí îïèò ìîãàò 
äà çàïî÷íàò åäíîãîäèøíî îáó÷åíèå â 
ðàçëè÷íè îòäåëè, ñëåä êîåòî íàìèðàò 
ñâîÿòà ïðîôåñèîíàëíà ðåàëèçàöèÿ íà 
åêñïåðòíà èëè ðúêîâîäíà ïîçèöèÿ. 
Êîìïàíèÿòà ïðåäëàãà è ñúäåéñòâèå 
çà ðàçðàáîòêè íà áàêàëàâúðñêè è ìà-
ãèñòúðñêè òåçè, êàêòî è ðàçíîîáðàçíè 
âúçìîæíîñòè çà ñòàæ íà ñòóäåíòè.
Çà ïî-ìëàäèòå, âñå îùå â ó÷èëèùíà 
âúçðàñò, "Kaufland Áúëãàðèÿ" ïðåä-
ëàãà è äðóãè âúçìîæíîñòè çà ñòàðò â 
êàðèåðàòà è íàòðóïâàíå íà îïèò, êàòî 
íàïðèìåð äóàëíî îáó÷åíèå (ñúïúò-
ñòâàùî ðåäîâíîòî îáó÷åíèå íà ó÷å-
íèöè â 11 è 12 êëàñ) è ïðàêòèêàíòñêà 
ïðîãðàìà (ëÿòíà ïðàêòèêà çà âàêàí-

öèîííèÿ ïåðèîä íà ïúëíîëåòíèòå ó÷å-
íèöè). Ïðèäîáèòèòå â òåçè ïðîãðàìè 
çíàíèÿ è óìåíèÿ ñà îòëè÷íà ïúðâà 
ñòúïêà çà áúäåùà óñïåøíà ðåàëèçàöèÿ 
â ñôåðàòà íà ïðîäàæáèòå.
Â óíèñîí ñ åäíà îò ñòðàòåãè÷åñêèòå 
öåëè íà êîìïàíèÿòà å âúâåäåíà è 
îáó÷èòåëíà ïðîãðàìà "Óäîâëåòâî-
ðåíîñò íà êëèåíòà", íàñî÷åíà êúì 
åêèïèòå íà õèïåðìàðêåòèòå â ñòðà-
íàòà. Ïî äîñòúïåí è àíãàæèðàù íà÷èí 
ïðîãðàìàòà àêöåíòèðà âúðõó ñòàíäàð-
òèòå íà Kaufland çà êà÷åñòâåíî îá-

ñëóæâàíå.
Â ïîäêðåïà íà ñîáñòâåíèòå ñè ðúêî-
âîäèòåëè îò âñè÷êè íèâà êîìïàíèÿòà 
ïðåäëàãà ðåäèöà îáó÷èòåëíè ïðîãðà-
ìè, êîèòî ðàçâèâàò è óñúâúðøåíñòâàò 
óìåíèÿòà èì çà óïðàâëåíèå. Ïðîãðà-
ìàòà "Îò ðúêîâîäèòåë êúì ëèäåð"
å íàñî÷åíà êúì âñåêè ìëàä ìåíèäæúð, 
êîéòî ïðàâè ïúðâè ñòúïêèè êúì ðúêî-
âîäåíå íà åêèï è ñàìîóïðàâëåíèå. 
Â ñòðåìåæà ñè äà äàäå âúçìîæíîñò íà 
âñåêè ñëóæèòåë äà áúäå ÷óò â åêèïà 
ñè îò ñïåöèàëèñòè â îáëàñòòà íà ÷î-
âåøêèòå ðåñóðñè Kaufland âêëþ÷âà è 
ðîëÿòà "Äîâåðåíî ëèöå" - ñëóæèòå-
ëè, ïðîâåæäàùè ðàçãîâîðè ñ êîëåãèòå 
ñè è ñïåöèàëíî îáó÷åíè äà àäðåñèðàò 
øèðîêà ãàìà îò òåìè - âêëþ÷èòåëíî 
èäåè çà íîâîâúâåäåíèÿ è âúïðîñè îò-
íîñíî óñëîâèÿ íà òðóä, çäðàâîñëîâíî 
ñúñòîÿíèå, îòíîøåíèÿ ñ åêèïà è ïðå-
êèÿ ðúêîâîäèòåë, ñåìåéíè òåìè è äð. 
Ãîäèøíî äîâåðåíèòå ëèöà äîñòèãàò äî 
ìíîæåñòâî êîëåãè, ïðîâåæäàéêè áëè-
çî 6000 ñðåùè ïðåç 2021 ã. Àòðàêòèâ-
íà ïðèäîáèâêà å è ïñèõîëîãè÷åñêîòî 
êîíñóëòèðàíå, êîåòî å äîñòúïíî çà 
âñåêè ñëóæèòåë íà êîìïàíèÿòà.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ Â ÎÁÓ×ÅÍÈß È ÑÎÖÈÀËÍÈ ÏÐÈÄÎÁÈÂÊÈ

Êàíäèäàòñòâàéòå íà kariera.kaufland.bg èëè íà email: recruitment@kaufland.bg 
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Çà óäîáñòâî íà êàíäèäàòèòå èíòåðâþòàòà ñà èçâúí 
çàâîäà - â Ïëîâäèâ. Ïî âðåìå íà òåçè ñåñèè âèíàãè èìà 
õîðà îò îòäåë HR, „Ïðîèçâîäñòâî” è, ðàçáèðà ñå, êîëåãèòå 
îò „Îáó÷åíèå è ðàçâèòèå”.

С какво вашите обучения са по-различни?
Владимир Спасов, експерт „Обучение и квалификация” 
Ìèñèÿòà íà ó÷åáíèÿ öåíòúð å äà ïðåäîñòàâè âúçìîæíîñò 
íà âñè÷êè íîâè ñëóæèòåëè íà „Ëàòåêîåð” äà íàâëÿçàò â 
ìàëêî ïîçíàòàòà çà ñòðàíàòà íè ñôåðà íà àâèàöèîí-
íàòà èíäóñòðèÿ.
Ïî âðåìå íà îáó÷åíèÿòà íè ñëóæèòåëèòå ïðèäîáèâàò 
çíàíèÿ è óìåíèÿ çà ïðàêòè÷åñêîòî èì ïðèëàãàíå ïðè 
ïðîèçâîäñòâîòî íà ñàìîëåòíè äåòàéëè çà íàé-ñúâðåìåí-
íèòå àâèîëàéíåðè, è òî ïî ïîñëåäíè äàííè, ïðåäîñòàâåíè 
äèðåêòíî îò îñíîâíèÿ íè êëèåíò AIRBUS.
×àñò îò çàäúëæèòåëíèòå îáó÷åíèÿ ñà ñâúðçàíè ñ ïîè-
ìåííèòå êâàëèôèêàöèè çà âñåêè ïðîèçâîäñòâåí ïðîöåñ. 
Îñâåí ÷èñòî òåõíè÷åñêèòå çíàíèÿ ñëóæèòåëèòå íè 
ñå îáó÷àâàò äà ðàáîòÿò â åêèï ñ âèñîêà êóëòóðà íà 
óâàæåíèå êúì êîëåãèòå, ïðîäóêòèòå è îêîëíàòà ñðåäà. 
Êàòî îñíîâíî ïåðî â îáó÷åíèÿòà íè âëèçà è áåçóñëîâíîòî 
ãàðàíòèðàíå áåçîïàñíîñòòà è êà÷åñòâîòî íà ïðîèçâå-
äåíèòå îò íàñ äåòàéëè. Òåçè äåòàéëè ñå èíòåãðèðàò âúâ 
âñåêè ñúâðåìåíåí ñàìîëåò è å íåîáõîäèìî äà ñëóæàò áåç-
îòêàçíî ïîâå÷å îò ÷åòâúðò âåê ñëåä ïðîèçâîäñòâîòî èì. 
Òîâà îçíà÷àâà, ÷å ïî÷òè âúâ âñåêè ñàìîëåò, êîéòî èçïîëç-
âàìå íèå è äåöàòà íè èëè ïðåëèòà íàä íàñ, ùå èìà íàäïèñ 
MADE IN BULGARIA, MANUFACTURED BY LATECOERE.

„Ëàòåêîåð”: 
Òúðñåíåòî íà 
òàëàíòè å 
óäîâîëñòâèå è 
ïðåäèçâèêàòåëñòâî
След обучението 
хората придобиват 
нова професия

Как започва пътят на кариерата на служителите на „Ла-
текоер"?
Ивелина Сергеева, мениджър „Човешки ресурси"
Ãîâîðåéêè çà îòêðèâàíå íà ñâðúõñèëè íà ñëóæèòåëèòå, 
íÿìà êàê äà íå íàçîâåì íà ïúðâî ìÿñòî ïîäáîðà êàòî 
åäèí îò îñíîâíèòå HR ïðîöåñè. Òúðñåíåòî íà òàëàíòè 
çà âñè÷êè íèâà è ïîçèöèè å åäíîâðåìåííî óäîâîëñòâèå è 
ïðåäèçâèêàòåëñòâî, íî òóê ùå ðàçêàæåì çà ïîçèöèÿòà 
„Ìîíòàæíèê ñàìîëåòíè êîíñòðóêöèè”. Çà íàñ òîâà å 
ôîêóñ òàçè ãîäèíà â êîíòåêñòà íà ðàçðàñòâàùîòî ñå 
ïðîèçâîäñòâî è ïðîåêòèòå, êîèòî òðÿáâà äà ðåàëèçè-
ðàìå óñïåøíî. Îñúçíàâàìå íàïúëíî îòãîâîðíîñòòà äà 
ñå ãëàñóâà òàêîâà äîâåðèå íà ëîêàöèÿòà â Áúëãàðèÿ. 
Ïîçèöèÿòà „îïåðàòîð” èëè „ìîíòàæíèê” å êëþ÷îâà è àêî 
òàì íå ñå ñïðàâèì óñïåøíî, âñè÷êè äðóãè óñïåõè íÿìà 
äà èìàò çíà÷åíèå.

Какво е особеното на подбора?
Татяна Цанова, специалист „Човешки ресурси”
Çà ïîäáîðà íà îïåðàòîðè èìàìå âå÷å èçïèòàí ïðîöåñ. 
Â ìîìåíòà ðàáîòèì âúðõó íàçíà÷àâàíåòî íà íîâà ãðóïà 
îò ñëóæèòåëè íà äëúæíîñò „ìîíòàæíèê ñàìîëåòíè êîí-
ñòðóêöèè". Ïðàâèì âíèìàòåëíà ïðåñåëåêöèÿ, ïîíÿêîãà ñ 
ïîìîùòà íà íàøè âåðíè ïàðòíüîðè - àãåíöèè çà ïîäáîð 
íà ïåðñîíàë. Ïðîâåæäàìå ãðóïîâè ñåñèè èíòåðâþòà ñ 
ïîäðîáíà ïðåçåíòàöèÿ, êîÿòî âêëþ÷âà èíôîðìàöèÿ çà 
ïðîèçâîäñòâåíàòà ÷àñò, îáó÷èòåëíèÿ ïëàí è óñëîâèÿòà 
çà ðàáîòà ïðè íàñ. Ïîêàçâàìå è êðàòêî âèäåî, çà äà å 
ÿñíî íà êàíäèäàòèòå êàêâè ñà ïðîöåñèòå íà ðàáîòà. 
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Кое е нещото, което ви кара да се гордеете след всяка 
обучена група?
Георги Кацарчев, специалист „Обучение и развитие”
Ñ òîâà, ÷å õîðàòà ïðèäîáèâàò öÿëà íîâà ïðîôåñèÿ, äîðè 
çàíàÿò. Óñïåøíèòå êîëåãè èçëèçàò ñúñ ñàìî÷óâñòâèå, 
çíàíèÿ è íåòúðïåíèå äà âëÿçàò â ïðîèçâîäñòâîòî, çà äà 
âèäÿò êàê íà ïðàêòèêà ñå ñëó÷âàò íåùàòà. Ìíîãî ñìå 
ãîðäè ñëåä âñÿêà ãðóïà. Âèíàãè å ðàçëè÷íî è â ñúùîòî 
âðåìå ñìå ñèãóðíè, ÷å èìà ñòàíäàðò íà çíàíèÿòà è 
óìåíèÿòà.

Третирате ли хората в обучение и вече обучените кадри 
различно?
Милена Батева, експерт „Човешки ресурси”
Çà íàñ âñåêè ÷îâåê â êîìïàíèÿòà å èçêëþ÷èòåëíî âà-
æåí. Âíèìàíèåòî è îòíîøåíèåòî, êîåòî ïîëó÷àâàò 
ñëóæèòåëèòå â ïúðâèòå ñè äíè â êîìïàíèÿòà è íà 
òðåòàòà ãîäèíà, ñà åäíàêâè. Ðàçáèðà ñå, òîâà, ÷å 
îáó÷àâàùèòå ñå ñëóæèòåëè íå ñà íà ìÿñòî â çàâîäà, 
âîäè äî îñîáåíîñòè â îôîðìÿíåòî íà äîêóìåíòàöèÿòà, 
äîïúëíèòåëíî èçãîòâÿíå íà êîìàíäèðîâú÷íè, îòäåëåí 
òðàíñïîðò è íóæäàòà îò ãúâêàâîñò ïðè êîìóíèêàöèÿòà 
ñ òÿõ. Çà íàñ å âàæíî îáà÷å äîâåðèåòî ïîìåæäó íè äà 
ñå èçãðàäè îùå íà òîçè åòàï è çàòîâà âñÿêà ñåäìèöà 
ïðåäñòàâèòåë íà îòäåë „×îâåøêè ðåñóðñè” è íà îòäåë 
„Ïðîèçâîäñòâî” õîäè íà ìÿñòî â Èíñòèòóòà ïî âúçäó-
øåí òðàíñïîðò (íàøèÿò âåðåí ïàðòíüîð çà áàçîâèòå 
îáó÷åíèÿ), çà äà äèñêóòèðàìå òåêóùè âúïðîñè, íàãëàñè 
ñïðÿìî ðàáîòàòà, êàêòî è äà ñå ðåàãèðà àäåêâàòíî 
ïðè íóæäà.

Какви са грижите, които полагате за хората за бързото 
им приобщаване в завода след обучението?
Милена Молловска, HR & административен офис сътрудник
Õîðàòà ñà íàé-öåííèÿò ðåñóðñ çà âñÿêî ïðåäïðèÿòèå è 
íèå ñå ñòàðàåì äà ïîëàãàìå ãðèæè çà òÿõ íåïðåêúñíàòî, 
òàêà ÷å òå äà ñå ÷óâñòâàò öåííè è âàæíè çà êîìïàíèÿ-
òà. Çà íàñ áúðçîòî ïðèîáùàâàíå ñëåä îáó÷åíèåòî å îò 
èçêëþ÷èòåëíî çíà÷åíèå. Îùå îò ïúðâèÿ ðàáîòåí äåí 
òå ïðåìèíàâàò ïðåç èíñòðóêòàæè çà áåçîïàñíîñò, òúé 
êàòî òÿõíîòî çäðàâå âèíàãè å áèëî è ùå áúäå ïðèîðèòåò 
íîìåð åäíî çà íàñ. Ñðåùàìå ñå ëè÷íî ñ òÿõ, çà äà îáÿñíèì 
ïîäðîáíî çà âñè÷êè äîïúëíèòåëíè ïðèäîáèâêè, êîèòî 
ôèðìàòà ïðåäëàãà, óòî÷íÿâàìå ñïèðêè çà îðãàíèçèðà-
íèÿ òðàíñïîðò äî çàâîäà, èçâàæäàìå ôèðìåíè áàäæîâå 
è êàðòè, êàêòî è ïîäðîáíî ðàçÿñíÿâàìå è ïîìàãàìå çà 
ðåãèñòðèðàíå â ñèñòåìèòå çà âúâåæäàíå íà îòïóñêè è 
ïîëó÷àâàíå íà ôèøîâå.
Íà íÿêîè êîëåãè ñå ïðåäîñòàâÿ âúçìîæíîñò çà îáó÷åíèÿ â 
×åõèÿ èëè Ôðàíöèÿ ñ ðàçëè÷íà ïðîäúëæèòåëíîñò. Öÿëàòà 
îðãàíèçàöèÿ êàòî äîêóìåíòè, áèëåòè, õîòåëè, òðàíñôåðè 
è ïðåâîäà÷è å èçöÿëî íàøà ãðèæà, êàòî öåëòà íè å õîðàòà 
äà ñå ÷óâñòâàò ìàêñèìàëíî êîìôîðòíî, ìàêàð è äàëå÷ 
îò ðîäèíàòà, è äà ñà ôîêóñèðàíè èçöÿëî âúðõó ñàìîòî 
îáó÷åíèå. Ïðåç öÿëîòî òîâà âðåìå ñìå ïîñòîÿííî â 
êîíòàêò, çà äà èìàìå âúçìîæíîñò ïðè âúçíèêíàëè êàçóñè 
äà ðåàãèðàìå áúðçî è àäåêâàòíî.
Èçêëþ÷èòåëíî ñìå ùàñòëèâè îò ôàêòà, ÷å õîðàòà ñà 
ñïîêîéíè äà íè òúðñÿò è èì õàðåñâà äà êîìóíèêèðàò ñ 
íàñ, êîåòî äîêàçâà âðúçêàòà, êîÿòî óñïÿâàìå äà èçãðà-
äèì ïîìåæäó ñè.

Изглеждате горди, че сте част от „Латекоер”.
Ивелина Сергеева, мениджър „Човешки ресурси”
Íèå íàèñòèíà ñå ÷óâñòâàìå íà ìÿñòîòî ñè â „Ëàòåêî-
åð". Ïîçâîëÿâàì ñè äà òâúðäÿ òîâà îò èìåòî íà âñè÷êè 
ñïîìåíàòè òóê êîëåãè. Áåç òàçè ñòðàñò è àíãàæèðàíîñò 
êúì êîìïàíèÿòà ðåçóëòàòèòå íÿìàøå äà ñà íàëèöå. Ãîðäè 
ñìå, ÷å „Ëàòåêîåð” íè å èçáðàë, è ñìå ùàñòëèâè, ÷å èìàìå 
åæåäíåâíà ðàáîòà ñ êîëåãè êàòî òåçè.

Владимир Спасов (вляво), Георги Кацарчев

От ляво надясно: Татяна Цанова, 
Ивелина Сергеева, Милена 
Батева, Милена Молловска







„Либхер Конкрийт Технолоджи Марица“ ЕООД „Либхер Конкрийт Технолоджи Марица“ ЕООД 
е регистрирана в началото на юли 2021 година с 
предмет на дейност производство на бетоновози. 
В него успешно се произвеждат окомплектовани 
бетоносмесители и компоненти за бетоносмеси-
тели с изключително високо качество. Производ-
ството в компанията е процесно ориентирано и 
оборудвано с модерни производствени машини, 
необходими, за да отговорят на изискванията 
за най-високо качество и стандарт.
Наши клиенти са големите строителни компании 
и фирми за транспорт на бетон от много региони 
на Европа. Директно от фабриката в България с 
готови бетоновози се снабдяват и клиентите ни 
от Израел, Саудитска Арабия и Русия.

Повече информация за кариерните 
възможности може да се намерят на jobs.bg, 

на фирмения сайт www.liebherr.bg 

„Либхер Конкрийт Технолоджи Марица“ вече 
се утвърждава като важна и съществена част 
от направлението „Бетонна техника“ на кон-
церна. Към момента в компанията работят 
120 души и ще се осигурят сигурни работни 
места за много години напред.

Компанията постоянно разширява проду-
ктовото си портфолио, въвежда модулна 
структура и дигитализиране, за да отговаря 
на изискванията на пазара.

Наше мото е да работим винаги ръка за ръка, 
като използваме силните си страни, за да 
допринесем за общия успех.

Ние ценим идеите ви! Като иновативна фир-
ма ние разбираме, че вашите идеи са нашето 
бъдеще. Затова се грижим вашият потенциал 
да се развива. Насърчаваме уменията и та-
ланта ви още от самото начало като част от 
отзивчив екип, който ви подкрепя. С нас има-
те многобройни възможности да създадете 
бъдещето си такова, каквото ви харесва. За 
да приложите идеите си на практика, започ-
нете кариерата си при нас.

Ние търсим персонал за металообработване 
и монтаж, но също така и конструкторска 
и развойна дейност. Позициите включват 
инженери, механици, заварчици, логисти-
ци, специалисти по контрол на качеството 
и административни служители. Компанията 
осигурява модерни и безопасни условия на 
работа, конкурентно възнаграждение в зави-
симост от постиженията и обширна социална 
програма. Безопасността на труда и здравето 
на сътрудниците са основен приоритет.

Ние сме  
по големите проекти, 

а не по големите 
приказки.

Ñòèìóë çà êàðèåðíî ðàçâèòèå â  
„Ëèáõåð Êîíêðèéò Òåõíîëîäæè Ìàðèöà“
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„Либхер Конкрийт Технолоджи Марица“ ЕООД 

Ако смятате, че сте подходящият кандидат, и проявявате интерес 
да станете част от голямото семейство на „Либхер“, можете да се 

свържете с нас на посочените по-долу координати:

info-lcm@liebherr.com | тел.: +359 32 505 780 
гр. Пловдив, бул. „Кукленско шосе“ 40



В стремежа си за непрестанно развитие и създаване 
на новости "Либхер Транспортейшън Системс Мари-
ца" продължава да разширява своето продуктово 
портфолио, като към него добави и нов, изключи-
телно иновативен продукт, разработен съвместно 
с фирма Krone, а именно охладителен агрегат за 
ремаркета на камиони (www.celsineo.com).
През 2022 г. ни предстои да започнем с производ-
ството на нов продукт за завода на "Либхер" за ави-
ационна техника в гр. Тулуза, Франция, а именно 
актуатор, който задвижва клапите, които управляват 
климатичната система на самолета.
Много голям интерес за инженери представлява 
и конструкторският ни отдел, който конструира за 
завода на Либхер за авиационна техника в град 
Линденберг, Германия. През следващите години този 
отдел ще се разраства значително и ще търсим уси-
лено инженери, които имат желание да се развиват 
като конструктори. Имаме изключително добър опит 
с наемане на кандидати с малък или без никакъв 
опит, но подплатени със солидни инженерни знания, 
и развиването им при нас в опитни конструктори.
Нашите сътрудници мислят в перспектива и се пос-
вещават на утрешните предизвикателства още днес.
Ние твърдо вярваме, че ключът към успеха са те. 
Искаме сътрудници, които са увлечени по техно-
логиите и които са готови да предоставят изклю-
чителен продукт на нашите клиенти. Всеки служи-
тел има възможност да внесе своите убеждения 
в разнообразните задачи от ежедневната работа. 
"Либхер" държи на сътрудничество, основано на 
партньорство и доверие.
От своя страна фирмата инвестира много в обучение 
и квалификация на всички нива. Имаме широко 
застъпени професионални и езикови обучителни 
програми.
Ние надграждаме вашето бъдеще! При нас ще 
изпробвате вашите знания в реални проекти. Ще 
получите допълнителни умения, така че да сте под-
готвени за своята бъдеща професия.
Готови ли сте да поемете бъдещето си в свои ръце?

Фирмената група Liebherr е представена на българ-
ския пазар от много години. Успешната история на 
"Либхер Транспортейшън Системс Марица" започва 
през 2004 г. с едно "малко кътче" от вече съществу-
ващата фирма "Либхер Хаусгерете Марица".
От някогашната площ 300 кв.м и 7 служители днес 
имаме независимо производствено дружество с 
повече от 270 служители и над 10 000 кв.м произ-
водствена площ. Основният предмет на дейност на 
фирмата е серийно производство на отоплителни, 
вентилационни и климатични системи (HVAC систе-
ми) за релсов транспорт.
Годишно се произвеждат средно около 2300 HVAC 
системи.
Освен това от 2018 г. българското дружество произ-
вежда и доставя управляващите електрически табла 
за кулокранове в рамките на концерна, а именно 
на завода на "Либхер" в град Биберах (Германия).

Не оставяй 
професионалната 

си кариера 
на случайността.

„Ëèáõåð Òðàíñïîðòåéøúí Ñèñòåìñ Ìàðèöà“ 
òúðñè ñúòðóäíèöè ñ âèçèÿ çà ñâîåòî ëè÷íî 

áúäåùå è òîâà íà êîìïàíèÿòà
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Ако смятате, че вие сте подходящият кандидат, и 
проявявате интерес да станете част от голямото 

семейство на "Либхер", можете да се свържете с нас 
на посочените по-долу координати:

info-ltm@liebherr.com | тел.: +359 32 505 780 
с. Царацово, ул. "Божил Ходжев" 2А

Повече информация за кариерните възможности може да се намерят 
на jobs.bg, на фирмения сайт www.liebherr.bg 

One Passion. Many Opportunities.



Това е твоята 15-а го-
дина в Melon. Какво се 
промени от тогава до 
сега?
Много неща се промениха, 
но и много си останаха 
същите. Компанията се 
разрасна, вече сме над 300 
души с 4 офиса в 3 държави. 
Въпреки това все още сме 
едно голямо и задружно се-
мейство, което е страхот-
но. Работим по по-мащабни 
и интересни проекти.

Какво ти помогна при 
прехода от Team Lead 
към Project Manager?
При мен се случи естест-
вено. Най-голямата разлика 
между двете позиции е, че 
за Team Lead се изискват 
повече технически знания. 

ÂÈÇÈÒÊÀ

Ëèëè Äèìèòðîâà 
çàïî÷âà â Melon 
ïðåç 2006 ã. êàòî 
.NET Developer. Îñåì 
ãîäèíè ïî-êúñíî ñòàâà 
SharePoint Team Lead, 
à ïðåç 2021 ã. âå÷å å 
Senior Project Manager.

Îò Team Lead 
êúì Project 
Manager 

Лили Димитрова,  
Senior Project 
Manager в Melon 

118  | МОЯТА КАРИЕРА 2022



За да си Project Manager, се 
налага да владееш повече 
меки умения. Изненадващо 
или не, ако имаш силна мо-
тивация и достатъчно вре-
ме, дори програмист може 
да се научи да бъде успешен 
мениджър. Melon ме научи 
на много ценни неща и ме 
подкрепя по пътя, по който 
съм поела.

На какво те научи 
Melon?
Да бъда по-търпелива с ко-
легите и клиентите. Вече 
не се ядосвам, когато ня-
кой не ме разбере от първия 
път. Мога да обясня едно 
нещо повече от пет пъти 
по пет различни начина. На-
учих се да се поставям в 
обувките на другите хора. 
Отне ми години. Научих се 
и да казвам "Не", когато ня-
мам време или възможност.

Какво харесваш най-
много в работата си? 
Какво те задържа в 
Melon толкова години?
Програмистите и менидж-
мънтът. Екипният дух е 
винаги силен. Всичко оста-
нало се променя - проекти-
те, клиентите, технологи-
ите. Но начинът, по който 
екипите работят заедно, и 
отношението на менидж-
мънта към хората ме дър-
жат в Melon.

Разкажи ни повече за 

твоята работа с ме-
ниджмънта.
Работя тясно с един човек 
от ръководството от са-
мото начало преди 15 го-
дини. Той ми дава свобода, 
с него се разбираме лесно 
и бързо.

Кой е любимият ти про-
ект досега?
Този, по който работим в 
момента. Изграждаме фи-
нансова система за Philips. 
Това е дългосрочен проект 
и ми харесва, защото е сло-
жен и интензивен. Няма как 
да скучая. Следваме дина-
миката на клиента и поня-
кога се чувстваме като на 
влакче в увеселителен парк.

Кой е бил най-предизви-
кателният?
Преди пет години работи-
хме по проект за верига 
автосервизи. Тогава техно-
логията беше нова за мен, 
а екипът - непознат и дос-
та голям, около 15 души, и 
трябваше да бъдем готови 
за 3-4 месеца. Хвърлих се в 
дълбоки води и се научих да 
плувам. И то бързо!

Предпочиташ да рабо-
тиш в малки или в го-
леми екипи?
В големи. Големите екипи 
по-често разработват 
по-сложни проекти. С тях 
уча повече и по-бързо. По-
трудно е и това ми харес-

ва. Умея да координирам 
хората. Колкото по-голямо 
е предизвикателството, 
толкова по-успешна се 
чувствам след това.

Преди време беше каза-
ла, че се гордееш най-
много с екипа, който си 
изградила. Все още ли 
те са твоята гордост?
Поне два пъти по-горда съм, 
защото сега съм част от 
два екипа. Колегите ми ме 
правят горда с всяко наше 
постижение. В личен план - 
имам две деца, които също 
са ми голяма гордост. Като 
цяло изглежда, че съм доста 
горд човек.

Смяташ ли, че си моти-
ватор?
Както е казал Рузвелт, "по-
вярвай, че можеш, и полови-
ната път вече е изминат". 
Мотивацията е най-силна, 
когато идва отвътре, и 
много помага, ако човек вяр-
ва в себе си. Ако успея да 
запаля тази вяра в хората 
от екипа, значи съм постиг-
нала целта си.

Дай ни урок.
Бъдете фокусирани върху 
целите си и дайте най-
доброто от себе си. След 
това затворете лаптопа, 
пийнете нещо по ваш вкус 
и се наслаждавайте на жи-
вота. Работата никога не 
свършва, но и утре е ден.

melontech.com
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Ïðîôåñèîíàëèñòèòå 
â MFG Digital 
ðàçâèâàò è 
íàäãðàæäàò 
çíàíèÿòà è óìåíèÿòà 
ñè â äèíàìè÷íà 
ñðåäà
В основата на успеха на целия 
бизнес са качественият анализ 
на данни и възможностите за 
правилна оценка на клиентите

MFG Digital å äèâèçèÿòà íà MFG, ôîêóñèðàíà 
âúðõó èçïúëíåíèåòî íà "Ìå÷òà 2025" íà ãðóïàòà, 
à èìåííî äà îáñëóæâà ïðåç äèãèòàëíèòå áèçíåñ 
ìîäåëè íà îðãàíèçàöèÿòà 11.5 ìèëèîíà êëèåíòè 
ïî ñâåòà - ëåñíî, áúðçî è óäîáíî. Ñòðóêòóðàòà 
îáõâàùà íÿêîëêî îò âîäåùèòå êîìïàíèè â MFG 
- "Àêñåñ Ôàéíàíñ Áúëãàðèÿ" (ïîïóëÿðíè ñ áðàíäà 
"Áÿëà Kàðòà"), "Àêñè Ôàéíàíñ Ðóìúíèÿ" è "Àêñåñ 
Ôàéíàíñ Èñïàíèÿ", êîèòî ðàçâèâàò áðàíäà AXI 
Card â ñúîòâåòíèòå äúðæàâè, "Àêñåñ Ôàéíàíñ 
ÑÀÙ", êîèòî ðàáîòÿò âúðõó íàâëèçàíåòî íà 
äèãèòàëíèòå áèçíåñ ìîäåëè íà ãðóïàòà â ÑÀÙ, 
êîìïàíèÿòà çà åëåêòðîííè ïàðè Easy Payment 
Services, âêëþ÷èòåëíî êëîíà èì â Ïîëøà, è 
ïîïóëÿðíàòà P2P ëåíäèíã ïëàòôîðìà iuvo. 
Ãîëÿìîòî ïðåäèìñòâî è ïðåäèçâèêàòåëñòâî 
ïðåä ðàçðàñòâàùèÿ ñå åêèï íà äèâèçèÿòà MFG 
Digital å âúçìîæíîñòòà ïðîôåñèîíàëèñòèòå 
â íåÿ äà ðàçâèÿò è íàäãðàæäàò çíàíèÿòà è 
óìåíèÿòà ñè â äèíàìè÷íà ñðåäà ñ îãðîìíè 
àìáèöèè çà ðàçâèòèå íà ìåæäóíàðîäíèòå ïàçàðè 
íà íÿêîëêî êîíòèíåíòà. Ôóíäàìåíòàëíà ðîëÿ 
â ðàçâèòèåòî íà äèâèçèÿòà ïàäà âúðõó åêèïà, 
àíãàæèðàí ñ data science èëè àíàëèç íà äàííè. 
Êóìóëàòèâíèÿò îïèò â MFG èìåííî â data science 
e 150 ãîäèíè. Ðàáîòàòà å êàòî íà èñòèíñêè 
ó÷åíè. Åêèïúò îò àíàëèçàòîðè íà MFG èçïîëçâà 
îò ãîäèíè â ðàáîòàòà ñè íàé-åôåêòèâíèòå 
ìåòîäè è àëãîðèòìè â ñôåðàòà íà ìàøèííîòî 
ñàìîîáó÷åíèå (machine learning) è èçêóñòâåíèÿ 
èíòåëåêò (artificial intelligence) êàòî àíñàìáëîâè 
ïðîãíîçíè ìîäåëè (ensemble learning models) 
è íåâðîííè ìðåæè (neural networks) è èìåííî 
áëàãîäàðåíèå è íà òÿõ ãðóïàòà èìà âúçìîæíîñò 
äà ñêàëèðà áèçíåñèòå ñè ïî-áúðçî è âñå ïî-
êîíêóðåíòíî êàêòî öåíîâî, òàêà è êàòî áúðçèíà è 
òî÷íîñò íà ðåøåíèÿòà. Àíàëèçàòîðèòå íà äàííè 
ñå ðàçâèâàò êàòî ó÷åíè, êîèòî èìàò âúçìîæíîñò 
äà ïðàâÿò õèïîòåçè, äà ãè èçñëåäâàò, äà áúäàò 
îòêðèâàòåëè. Èìåííî çàùîòî â MFG ñå öåíè 
ñèëàòà íà äàííèòå, ãðóïàòà èìà âúçìîæíîñò äà 
ïðîäúëæàâà äà ðàçâèâà óñïåøíè ïðîäóêòè è óñëóãè, 
áàçèðàíè íà äúëáîêî ïîçíàâàíå è ïðåäâèæäàíå 
íà êëèåíòñêèòå î÷àêâàíèÿ. Îòäåëíî õúáúò îò 
àíàëèçàòîðè ðàáîòè â òÿñíà ñèíåðãèÿ ñ IT õúáà íà 
ãðóïàòà - âúòðåøíàòà êîìïàíèÿ Smart IT, êîÿòî 
îáñëóæâà íàä 95% îò áèçíåñ íóæäèòå íà MFG.

THE EASY FINWAY

Как се вписва дирекция "Кредитен риск и анализ 
на данни" в общата структура на MFG Digital?
Дирекция "Кредитен риск и анализ на данни" 
е ключова за взимането на решения в двата 
основни клона на бизнес операциите на MFG 
Digital - отпускането на заеми на нови клиенти 
и управлението на клиентския портфейл от съ-
ществуващи клиенти.
Бизнес моделът на групата по оценка и обслуж-
ване на клиентите е изцяло онлайн и дигитален. 
Това поставя в основата на успеха на целия бизнес 
качественият анализ на данни и възможностите 
за правилна оценка на клиентите, с което да се 
максимизира добавената стойност за клиентите 
и за бизнеса.
Целта пред дирекцията е чрез комбинация от 
комплексни системи, базирани на машинно само-
обучение и изкуствен интелект, и бизнес опит 
да помага на всеки клиент да получи най-справед-
ливото предложение, което да задоволи нуждите 
му от бързо финансиране.
Експертите в дирекция "Кредитен риск и ана-
лиз на данни" имат възможност да работят с 
най-използваните в индустрията на анализа на 
данни решения с отворен код (open-source), които 
намират приложение в широк контекст за реша-
ване на изключително разнообразни проблеми и 
задачи. Най-полезна за хората ни е възможност-
та да участват и да придобият компетенции в 
управлението и изпълнението на пълния жизнен 
цикъл на един data science проект - дефиниране на 
проблем, дефиниране на методология за решаване, 
събиране и предварителна обработка на данните, 
моделиране на данните, вкарване на готовото 
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решение в продукционна среда и мониториране 
на резултатите. Това позволява на експертите 
с достатъчно опит в дирекцията спокойно да 
се нарекат full-stack data scientist - един от най-
търсените и трудни за намиране профили на 
съвременния пазар на труда.

Как ще се развива data science в контекста на 
финтех и финансовите услуги?
Data Science отдавна се използва в света на 
финтех и финансовите услуги. Все по-голямата 
ни свързаност с различни устройства и все по-
голямото разрастване на количеството налич-
ни данни увеличават възможностите за т.нар. 
извличане на информация от данните в реално 
време (real-time analytics). Именно тази най-пре-
дизвикателна от техническа и аналитична гледна 
точка сфера на data science е нещото, което 
ще се развива с бързи темпове във все повече 
компании на пазара.
Използването на все по-разнообразни и нетра-
диционни по тип и произход клиентски данни 
за целите на оценка и управление на клиентите 
е друга тенденция, която ще продължи да се 
развива. Такива са например данните за пове-
дението на хората в социалните медии, които 
се оказва, че също имат връзка с поведението 
на потребление и плащане по финансови услуги. 
Развитието на тази тенденция поставя ана-

лизаторите на челните позиции в това да си 
обясняваме и разбираме света все по-добре и 
задълбочено.

Професията анализатор на данни е сред най-
привлекателните през XXI век. Какви са пре-
дизвикателствата пред нея?
Парадоксално за сфера на дейност, чийто про-
дукт цели автоматизация и минимизиране на 
човешкия фактор в редица дейности, анализът 
на данни е един от най-застрашените сектори 
от това голяма част от работата в него да бъде 
автоматизирана от готови решения. Имайки 
предвид и спецификата на работа в сектора, 
това означава, че професионалистите постоянно 
трябва да надграждат и усъвършенстват своите 
умения. Това прави работата интересна, но и 
много предизвикателна.

Предимството ви като компания, която би 
привлякло нови служители?
Основното предимство на MFG Digital е отво-
рената корпоративна култура, благодарение на 
която всеки човек има пряк и лесен достъп до 
всички нива на мениджмънта на компанията. 
По този начин всеки има ясни цели, може да до-
принася пряко с работата си за развитието на 
компанията, да вижда резултатите от това и 
да получава заслужено признание.

ÂÈÇÈÒÊÀ

Âåëêî Êàìåíîâ å äèðåêòîð "Êðåäèòåí 
ðèñê è àíàëèç íà äàííè" â MFG Digital, 
÷àñò îò MFG. Òîé å ÷àñò îò åêèïà íà 
äèðåêöèÿ "Êðåäèòåí ðèñê è îïòèìèçàöèÿ 
íà ðàçõîäèòå" â MFG â ðàçëè÷íè ïåðèîäè 
îò 2017 ã. íàñàì. Èìà áàêàëàâúðñêà 
ñòåïåí ïî ìåæäóíàðîäíè èêîíîìè÷åñêè 
îòíîøåíèÿ îò ÓÍÑÑ, ìàãèñòúðñêà 
ñòåïåí ïî ìîäåëèðàíå íà ãîëåìè äàííè 
çà èêîíîìèêà è ôèíàíñè îò ÑÓ "Ñâ. 
Êëèìåíò Îõðèäñêè" è ïðîôåñèîíàëåí 
ñåðòèôèêàò çà data science îò HarvardX 
(èíèöèàòèâà çà îíëàéí îáó÷åíèå íà 
Õàðâàðäñêèÿ óíèâåðñèòåò). Ðàáîòèë å 
â Áàíêà ÄÑÊ, Bloomberg TV, Bulgaria On 
Air. Êâàëèôèöèðàí å â ðàçðàáîòâàíåòî 
íà åêèïè çà àíàëèç íà äàííè; ïðîãíîçíî 
ìîäåëèðàíå è ìàøèííî îáó÷åíèå; 
îò÷åòíîñò è àâòîìàòèçàöèÿ íà 
îò÷åòèòå; ñòàòèñòè÷åñêè àíàëèç íà 
äàííè; ìîäåëèðàíå íà êðåäèòåí ðèñê; 
áèçíåñ àíàëèç.
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С какво работата в "МЕТРО" се различава от други 
подобни компании в България?
Мария Ангелова, ръководител сектор "Човешки ресурси"
Ние сме търговец на едро и като такъв в основата на биз-
неса ни са взаимоотношенията. Ние познаваме голяма част 
от клиентите си лично, а това има и своите изисквания към 
всички нас, независимо в каква функция и роля работим - при 
нас е лично, както обичам да казвам. Това води със себе си 
и специфичното в нашата работа и култура - въпреки че 
сме разпръснати в цялата страна, чувството за общност 
е може би първото нещо, което прави впечатление на един 
нов за компанията човек. За да можем да бъдем партньор на 
клиентите си, ние трябва да общуваме открито и директно 
с ръководителите, свободно да изказваме мнение, да не 
се страхуваме да правим грешки, да се подкрепяме и да си 
помагаме. За нас резултатите са важни, но много важен е 
и начинът, по който ги постигаме.

Какви са преимуществата от работата в "МЕ-
ТРО" - какво осигурява компанията на своите слу-
жители? Какво е вашето уникално предложение 
към потенциалните служители?
Румен Райков, ръководител отдел "Възнаграждения и при-
добивки"
"МЕТРО" е голяма компания, която вече повече от 23 години 
е на пазара в България. Това осигурява на колегите сигурност 
и стабилност. В комбинация със силно насочената към 
служителите социална политика на "МЕТРО" те получават 
едно спокойствие и усещане, че компанията се грижи за 
тях. За това говори и фактът, че има много колеги, които 
са стартирали в компанията от стъпването Ӝ в България 
и все още работят тук (около 6% от всички служители). 
Това от своя страна дава възможност на новите служи-
тели да работят с едни от най-добрите и опитни хора в 
бранша, което спомага за развитието на техните умения 
и възможности за израстване в кариерата. При определя-
нето на придобивките, които предоставяме на колегите, 
се водим от разбирането за всеки отделен човек като 
личност не само в работата, но и извън нея.

Какви са възможностите за кариерно израстване 
и развитие на служителите?
Мария Ангелова, ръководител сектор "Човешки ресурси"
Работата в "МЕТРО" е много изискваща - трябва непрекъс-
нато да се учиш и да си любопитен за нещата, които се 
случват в страната и света, защото те веднага се отра-
зяват в нашия бизнес. Горди сме с това, че развиваме екипа 

си непрекъснато - имаме много възможности за движение 
както хоризонтално, така и вертикално в йерархията. 
Обръщаме специално внимание на обучението на хората, 
като разширяваме възможностите за учене, така че да 
могат да се усъвършенстват постоянно и по всяко време. 
66% от ръководителите на отдели са израснали кариерно 
в компанията. По отношение на най-високите ръководни 
позиции този процент е 85.

Имат ли възможност служителите да обменят 
опит с колеги в други локации в България и в чуж-
бина?
Мария Ангелова, ръководител сектор "Човешки ресурси"
Като голяма международна компания "МЕТРО България" 
предлага достъп до обучения и обмяна на опит в други 
страни, в които оперираме. Членове на нашия екип са под-
помагали отварянето на магазини по целия свят. "МЕТРО" 
предлага и множество международни програми за обучение, 
като между тях са не само тези, свързани с конкретната 
функция, в която човекът работи, но и с устойчивото 
развитие, разнообразието на работното място, равните 
условия на труд. Задължителна част от обучението на 
всички ръководни позиции в нашите магазини е обучението 
в различни от този, в който ще работи колегата, магазини.

Как компанията помага на новоназначените служи-
тели да се адаптират и обучат за работата си 
- имат ли ментори, достъпни ли са мениджърите, 
какви обучения и курсове могат да посещават?
Лоза Борисова, ръководител отдел "Организационно развитие 
и изграждане на компетентност"
Ние знаем, че въвеждането на новите колеги в екипа на 
компанията е в тясна връзка с удовлетвореността им от 
направения избор на работодател и ангажираността им с 
работния процес. Това естествено влияе и на самочувст-
вието им, резултата и качеството на тяхната работа. 
От няколко години работим по оптимизиране на точно 
този техен опит, за което разчитаме и на регулярната 
им обратна връзка. Въвеждането в "МЕТРО" започва още 
преди първия работен ден - новите ни колеги имат въз-
можност да минат обучение за компанията, за да научат 
повече за принципите ни, бизнеса и работната среда. Всеки 
новопостъпил има програма за обучение, а за въвеждането 
има отговорен (buddy или ментор, според спецификата на 
работата). На първия ден и на третия месец от въвежда-
нето изпращаме кратко проучване до новите колеги, за да 
разберем как се чувстват и дали получават всичко необхо-

Кариера в "МЕТРО България" - 
поглед отвътре
HR отделът на компанията дава искрени 
отговори на въпросите на всеки служител

www.metro.bg
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димо за работата си. На третия месец изпращаме такова 
проучване и на ръководителите на новоназначените колеги, 
за да вземем и тяхната гледна точка и да оптимизираме 
процеса допълнително. Стартирахме този процес първо 
в централата, а от тази година започнахме поетапното 
включване и на магазините. Фокусът, който поставихме 
върху въвеждането на новите служители, се отрази и в 
резултата ни в тази категория при сертифицирането ни 
за ТОП работодател 2022, където имаме ръст с 4,7% в 
сравнение с миналата година и сме над средните показатели 
както за България, така и спрямо международния стандарт.

Как "МЕТРО" се справя с липсата на достатъчно 
кадри на трудовия пазар?
Стефан Калапчиев, бизнес партньор "Човешки ресурси"
"МЕТРО" винаги е била компания, която обучава и развива 
своите служители, и с годините сме изградили силна култура 
на учене. Това ни помага да сме гъвкави в подбора на персо-
нал и ни дава увереност, че можем да развием потенциала 
на хора с всякакъв тип образование, работен опит или 
професионални интереси. При нас могат да се чувстват 
комфортно както хора с много опит, така и тези, които 
сега започват трудовия си път.

"МЕТРО" подкрепя дуалното обучение. С кои учи-
лища си партнирате? Колко ученици са преминали 
такова обучение в компанията? Случва ли се след 
това, когато завършат средното си образование, 
да бъдат назначени на работа в компанията?
Цонка Чирлова, бизнес партньор "Човешки ресурси"
"МЕТРО България" е един от пионерите в дуалната форма 
на обучение за професия "Търговия". Проектът стартира 
през 2015 г. и до момента във филиалите ни са преминали 
или се обучават 45 ученици. След завършване на обучението 
си 20% избират да останат и да продължат кариерата си в 
"МЕТРО", а 40% развиват своя потенциал в рамките на 18 
месеца. Тази форма на обучение дава възможност на младите 
хора да натрупат знания и умения, които им дават предим-
ство на пазара на труда. "МЕТРО" се ангажира с бъдещето 
на младежите в България и затова всяка година броят на 
учениците, градовете и училищата, с които работим по 
този проект, се увеличава. В момента компанията си пар-
тнира с 6 училища в четири града на България:

 > Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София
 > 97 СУ "Братя Миладинови", гр. София
 > Търговска гимназия "Георги С. Раковски", гр. Варна

 > Професионална гимназия по икономика и управление "Елиас 
Канети", гр. Русе

 > Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия 
и обслужване, гр. Плевен

 > Държавна финансово-стопанска гимназия "Интелект", 
гр. Плевен

Имат ли възможност служителите да участват 
активно в социални каузи, подкрепяни от компани-
ята? Имат ли възможност да участват в избора 
на социални каузи, които компанията да подкрепи?
Мария Ангелова - ръководител сектор "Човешки ресурси"
В "МЕТРО" вярваме, че една компания може да бъде успешна 
само ако допринася за благосъстоянието на обществото 
и опазването на околната среда. През 2021 г. компанията 
ни бележи и значителен ръст в категорията, свързана с 
устойчивото развитие в рамките на сертификацията ни 
като ТОП работодател. Този резултат е следствие от 
практиките на компанията в подкрепа на общността и 
социалната отговорност. През изминалата година свързахме 
всеки празник за служителите или корпоративна кампания 
със социално отговорни каузи в подкрепа на локални сдру-
жения и организации. Всеки служител може да се включи в 
каузите, както и има свободата да предлага такива, които 
да бъдат подкрепени от компанията.

Търсите ли обратна връзка от служителите на 
компанията? Как се случва това и какво показват 
техните отговори?
Лоза Борисова, ръководител отдел "Организационно развитие 
и изграждане на компетентност"
Обратната връзка е в основата на подобряването на про-
цесите и работната среда във всяка организация и ние 
също много разчитаме на нея. В рамките на проучването 
на ангажираността, което от тази година провеждаме два 
пъти годишно, ние комбинираме въпросите за ангажираност 
с възможността за свободни коментари за работната среда 
и удовлетвореността на служителите. Най-важната стъпка 
от този процес е обсъждането на резултатите с екипите и 
подготовката на план за подобрение. По традиция колегите 
ни посочват сътрудничеството в екипа и колегите като 
основна причина да харесват работата си. На мнението и 
обратната връзка от служителите разчитахме и в началото 
на пандемията, когато организирахме проучване за мерките, 
които предприема компанията за защита на служителите, 
за да осигурим още по-безопасна и сигурна работна среда.

Мария Ангелова, ръководител сектор „Човешки ресурси“
Стефан Калъпчиев, бизнес партньор „Човешки ресурси“
Цонка Чирлова, бизнес партньор „Човешки ресурси“
Лоза Борисова,  ръководител отдел „Организационно развитие и 
изграждане на компетентност“
Румен Райков,  ръководител отдел „Възнаграждения и придобивки“
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България отдавна се превърна в тех-
нологичната столица на Балканите, 
което оказва положителна промяна 
не само върху пазара на труда, но и 
върху стандарта ни на живот и цяла-
та среда около нас. Разбира се, тези 
темпове на развитие изискват ка-
чествен талант, за да продължим да 
вървим напред и нагоре. Заетостта в 
сектора не спира да бележи стабилен 
ръст, като според официалните данни 
индустрията ще открие над 20 000 
нови работни места през следващите 
няколко години.

В същото време COVID-19 ускори ди-
гитализацията и в резултат на това 
все по-често ще търсим нови умения, 
които да отговарят на новата реал-
ност. Така както доброто владеене на 
английски език отдавна се превърна в 
умение по подразбиране за позиции в 
различни сектори, по подобен начин 
познаването на най-новите техно-
логични тенденции като блокчейн и 
крипто ще стане едно от най-тър-
сените умения поради имликациите 
им във всички сфери на ежедневието 
ни. Ето защо очаквам все повече хора 
да правят "резки завои" към крипто в 
кариерния си път поради перспекти-

вите за развитие в сектора.

По-високият стандарт на живот 
вече има и други положителни косве-
ни ефекти, например повече частни 
инвестиции в образованието, които 
целят да екипират подрастващите 
с умения, адекватни за XXI век. Това 
допълнително ще подхрани благопри-
ятна стартъп среда, в която се възпи-
тава дигитално грамотно поколение, 
способно да превърне страната ни в 
технологичния хъб не само на Балка-
ните, но и на цяла Европа.

Не на последно място пред очите ни 
се случва и дългоочакваната промяна 
да видим все повече български топ 
експерти, които се завръщат в стра-
ната. Редица специалисти се завръ-
щат в България, знаейки, че могат да 
намерят свободата да реализират 
потенциала си в качествена работна 
среда и да работят върху уникални 
продукти с потребители в цял свят и 
глобално влияние. Тези фактори имат 
ключова, а често и водеща мотива-
ционна роля да се върнат от чужбина 
наред с конкурентното заплащане, 
годишните бонуси и различните до-
пълнителни придобивки.

Çàâðúùàíåòî íà òîï 
ñïåöèàëèñòè â Áúëãàðèÿ, 
çà äà ñúçäàâàò ôèíàíñèòå 
íà áúäåùåòî
Дияна Калъчева, People and Culture Manager 
в Nexo, разказва за важната роля на 
българските кадри в блокчейн индустрията



КАРИЕРЕН ГИД |  125

Точно това мотивира професиона-
листите, които хващат самолета 
обратно, за да се присъединят към 
Nexo - това са не един или двама колеги 
- 23% от близо 400 души, завърнали 
се в България, за да приложат умения-
та си и да изградят нашите уникални 
продукти. Те имат знанията и амби-
цията да напишат последната глава 
от световната финансова история, 
без да е нужно да са в Сан Хосе или 
в Лондонското сити. И го постигат 
всеки ден точно тук, от родна почва.

Продължаваме да развиваме и вътреш-
ните си образователни инициативи 
начело със собствената ни Nexo акаде-
мия - първата врата към крипто еко-
системата. Подкрепяме най-добрите 
таланти през редица обучения и семи-
нари, които често изнасяме и навън, в 
уважавани университети - както Со-
фийския университет и Американския 
в Благоевград, така и онлайн. Вярваме 
твърдо в силата на образованието - 
нашата индустрия ни учи, че когато 
не спираме да се учим, надграждаме 
една цяла екосистема.

Лична кауза за мен е и развиването 
на все повече политики, насочени 
към менталното здраве и баланса на 
работното място. Всички ние нами-
раме вдъхновение и сила от най-раз-
нообразни източници, включително 
през свободното си време. Важно е 
да имаме осигурени спокойствието 
и свободата да откриваме необхо-
димото вдъхновение, за да можем да 
дадем най-доброто от себе си, когато 
започнем работния си ден.

Мога убедено да кажа, че пътят е нап-
ред и нагоре и най-големите върхове за 
изкачване тепърва предстоят.















Îñíîâíà ìèñèÿ íà Automation QA-òå 
â Smart IT å äà ïîääúðæàò êà÷åñòâîòî 
íà êîìïëåêñåí ôèíòåõ ñîôòóåð

Със Smart IT 
работиш тук, 
а работата 
ти е видима 
в продукти и 
услуги, които 
осигуряват 
финансово 
включване 
на хората в 
цяла Европа

Smart IT å òåõíîëîãè÷íèÿò õúá, êîéòî îñèãóðÿâà 
ðàáîòàòà íà 8300 ñëóæèòåëè è êîìïàíèèòå â 
ãðóïàòà íà Management Financial Group (MFG). 
Áèçíåñèòå íà MFG èìàò íàä 16 ãîäèíè îïèò â 
ðàçðàáîòâàíåòî è óïðàâëåíèåòî íà êîìïëåêñíè 
ñîôòóåðíè ðåøåíèÿ è â àäìèíèñòðèðàíåòî íà 
ÈÊÒ èíôðàñòðóêòóðà.
Îñíîâíèÿò ôîêóñ íà Smart IT å ðàçðàáîòâàíåòî 
íà øèðîêî ïðèëîæèìà no-code ìîäóëíà 
ïëàòôîðìà çà îíáîðäèíã íà ôèíòåõ êîìïàíèè ñ 
ðàçëè÷íè áèçíåñ ìîäåëè. Èçïîëçâàìå òåõíîëîãèè 
êàòî C# è .NET/Core, ASP.NET/Core MVC, Web 
API, RabbitMQ, OAuth 2.0, Microservices, Docker, 
Kubernetes, ELK Stack, Grafana/InfluxDB, Polymer, 
DevExpress, JavaScript, jQuery, SignalR, EF, EF Core, 
MS SQL, MongoDB.
Íàøàòà ðàáîòà äàâà êîíêóðåíòíî ïðåäèìñòâî 
íà âñè÷êè êîìïàíèè â ãðóïàòà íà MFG ñ 
áèçíåñ ìîäåëè âúâ ôèíòåõ ñåêòîðè êàòî 
ïîòðåáèòåëñêî è áèçíåñ êðåäèòèðàíå, 

êðåäèòíè è äèãèòàëíè êàðòè, P2P ëåíäèíã è 
äðóãè àëòåðíàòèâíè ôèíàíñîâè ïðîäóêòè è 
óñëóãè. MFG å 100% áúëãàðñêà ãðóïà êîìïàíèè, 
÷èÿòî ìèñèÿ å äà îñèãóðè âúçìîæíîñò çà ëåñåí 
äîñòúï äî ôèíàíñèðàíå íà âñåêè áåç îãëåä 
íà ìîìåíòíîòî ìó ñîöèàëíî è ôèíàíñîâî 
ñúñòîÿíèå. Íÿêîè îò êîìïàíèèòå â ãðóïàòà 
îïåðèðàò íà áúëãàðñêèÿ ïàçàð îò âå÷å 17 
ãîäèíè. Ôèíòåõ åêîñèñòåìàòà å àêòèâíà â 
øåñò äúðæàâè â Åâðîïà è ïëàíèðà ìàùàáíà 
ãåîåêñïàíçèÿ íà êëþ÷îâè åâðîïåéñêè ïàçàðè è 
ïîíå íà îùå åäèí êîíòèíåíò. Òîâà ùå ñå ñëó÷è 
îùå ïðåç 2022 ã. Â ïîðòôîëèîòî íà õîëäèíãà 
âëèçàò êîìïàíèè è áðàíäîâå êàòî Easy Credit, 
"Áÿëà êàðòà", Viva Credit, Fintrade, Àãåíöèÿ çà 
êîíòðîë íà ïðîñðî÷åíè çàäúëæåíèÿ, Violeta, 
P2P ëåíäèíã ïëàòôîðìàòà iuvo, ìîäåëúò "Êóïè 
ñåãà, ïëàòè ïî-êúñíî" NewPay, ïðèëîæåíèåòî çà 
óïðàâëåíèå íà ëè÷íè ôèíàíñè Rilla, ïðèëîæåíèåòî 
çà ìîáèëíè ðàçïëàùàíèÿ Settle è äð.
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всяка вечер, а резултатите от тях се анализират на 
следващия ден, за да се установи дали са възникнали 
нови проблеми. Ако има такива, те се докладват и 
отстраняват.
Тъй като в Smart IT основният програмен език е C#, 
за автоматизацията също е избран именно той. Това 
прави framework-a лесно използваем от страна на 
програмистите при репродуциране на проблеми или 
за да извършват сами тестове за свои нови промени.
Основните видове тестове са срещу REST API, UI и 
бази данни (SQL). Тестването на базата данни се случ-
ва чрез Entity Framework, което улеснява значително 
извличането на данни и ъпдейт, които служат по 
време на тестването.
Методологията, по която работи екипът, е "Канбан". 
Това позволява на хората в екипа да не са претоваре-
ни, да има прозрачност за работата на колегите и 
улеснява следенето на прогреса на всяка задача.

Ключът към успеха - работа в екип
За да е наясно с всяко ново бизнес изискване (user story), 
което по-късно ще бъде автоматизирано, Automation 
екипът заедно с програмисти и Manual QA-те се включ-
ват в срещи, организирани от бизнес анализаторите.
По този начин те участват в процеса на разработване 
на нови функционалности, както и в обсъждането на 
възможни пропуски в бизнес логиката. На по-късен етап 
тези пропуски биха могли да доведат до генерирането 
на проблеми, така че тяхното навременно откриване 
е от изключително значение.
Всички нови бизнес изисквания биват регистрирани 
в тракинг системата, която компанията използва. 
Когато програмистите и manual QA-те приключат 
работа по тях, се преминава към автоматизация 
на test cases.

Във все по-развиващия се технологично свят кариерата 
в сферата на IT е привлекателна възможност за все 
повече и разнообразни специалисти. Възможностите 
в сектора са необятни, постоянно се идентифицират 
нови потребности, което от своя страна дава на хора-
та възможност за непрекъснато развитие и растеж.
Тенденциите сочат, че именно софтуерното тест-
ване се радва на голям интерес в последните години 
както от хора от други области, които искат да се 
преориентират кариерно, така и за специалисти, 
интересуващи се от нови технологии.
Софтуерните продукти на пазара стават все по-слож-
ни, а нови приложения и актуализации се разработват 
по-бързо. Това увеличава нуждата от постоянно и за-
дълбочено тестване, което да гарантира качеството 
на създавания софтуер.
По тази причина много компании се насочват към 
използването на автоматизирано тестване.

Такава е практиката и в Smart IT, част 
от групата на MFG. Какво правим?
Основна мисия на Automation QA-те в Smart IT е да под-
държат качеството на комплексен финтех софтуер, 
който да предлага висока адаптивност и гъвкавост 
на техническите решения.
Автоматизацията в Smart IT започна през 2019 
г., когато стартира и създаването на Automation 
framework, който три години по-късно е изцяло изгра-
ден и постоянно се актуализира с добавянето на нови 
тестове и с използването на различни инструменти 
и библиотеки според текущите нужди.
Така например беше имплементиран reporting tool, 
който е изцяло модифициран според това как искаме 
да се извлича информацията от тестовете и в какъв 
формат да се визуализира.
Въведени бяха и нощни тестове, които се извършват 

Всички отворени позиции на Smart IT можеш да намериш тук: https://smartit.bg/#open-positions

Радостин Богданов, 
CTO на Smart IT

"В Smart IT комуникацията между различните 
екипи (най-вече DEVs & QAs) е от огромно 
значение, тъй като улеснява работата 
както на едната, така и на другата страна. 
Резултатът е работа на изключително високо, 
световно ниво и създаване на конкурентен и 
висококачествен продукт, който отговаря на 
бизнес изискванията на клиентите на хъба - 
компаниите в групата на MFG.
Именно работата на Smart IT е това 
конкурентно предимство на бизнес моделите 
на групата на шест европейски пазара под 
брандове като Easy Credit, iCredit, Viva Credit, 
"Бяла карта", AXI Card, iuvo, Rilla. Със Smart 
IT работиш тук, а работата ти е видима 
в продукти и услуги, които осигуряват 
финансово включване на хората в цяла Европа".

30 дни 
платена 
годишна 
отпуска

възможност 
за работа 
от вкъщи

гъвкаво 
работно 
време

зала за игри 
и релакс 

стая
допълнителна 

здравна 
застраховка 
с включено 

дентално лечение

ЖИВОТЪТ 
В 

SMART IT

професионално 
развитие и 

индивидуален 
план за кариерно 

развитие
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Повече от 25 години TESY е една от най-иновативните и водещи компании в производството на бойлери 
с индиректно загряване и електрически отоплителни уреди в Европа. TESY развива дейност в над 50 
държави, 4 континента и има повече от 950 мотивирани и отдадени служители по света.
Горди сме от факта, че сме бързо развиваща се компания със стремеж да бъде лидер на пазарите не 
само в Европа, но и в световен мащаб.

ПРОДАЖБИ
В ПОВЕЧЕ

ОТ 55 ДЪРЖАВИ

4 КОНТИНЕНТА 4 ЗАВОДА≈ 1000
СЛУЖИТЕЛИ

Всяка година TESY отваря врати, за да посрещне млади и амбициозни таланти. Целта е да им се предостави 
възможност за практически опит по избраната специалност, да развият своя потенциал и да намерят 
своето място в голямото семейство на TESY. 
Щастливи и горди сме да представим част от участниците в „Стажантската програма“ и програмата „Старт в 
кариерата“, които не само успешно я завършиха, но и намериха своята професионална реализация в TESY.

ВЯРВАМЕ, ЧЕ ТОПЛИНАТА Е ОСНОВЕН 
ФАКТОР В ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ. 
TESY ФОКУСИРА ДЪЛГОГОДИШЕН ОПИТ, TESY ФОКУСИРА ДЪЛГОГОДИШЕН ОПИТ, 
ИНОВАЦИИ И ПЛАМ, ЗА ДА ПРЕДЛОЖИ ИНОВАЦИИ И ПЛАМ, ЗА ДА ПРЕДЛОЖИ 
УРЕДИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ТОПЛА ВОДА.УРЕДИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ТОПЛА ВОДА.

НАЧАЛОТО – студент в РУ „Ангел 
Кънчев“ в специалност „Електроника“ 
ДНЕС - Специалист поддръжка 
в Отдел „Техническа поддръжка“

НАЧАЛОТО – студент във „Висше училище 
по застраховане и финанси“ – гр. София, 
специалност „Бизнес икономика, 
предприемачество и иновациии“
ДНЕС - Специалист Продуктово развитие
в БЮ „Електрически бойлери“

НАЧАЛОТО – студент в Rotterdam 
University of Applied Sciences, 
специалност International Business 
and Management 
ДНЕС - Младши специалист в Отдел 
„Доставки“

АЙТУН АЛИЕВ ЮЛИТА ХРИСТОВА МАРИЕЛА ПАНАЙОТОВА  



tesy.bg

НАСЪРЧАВАМЕ ТАЛАНТА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ
НА МЛАДИ СПЕЦИАЛИСТИ
„СТАРТ НА КАРИЕРАТА”

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА

Възможност за работа в различни отдели 
и производства в рамките на 2 години

Личен план за развитие на кариерата, 
създаден с твоя пряк мениджър

Стартова заплата, съгласно пазара 
на труда

Служебен транспорт за гр. Шумен

Ментор, който ще подпомага твоето 
успешно интегриране и развитие

Възможност за работа в компанията 
след завършване на програмата

За студенти в бакалавърски и 
магистърски програми 

Продължителност от 3 до 6 месеца

Ментор в практическото обучение

Ваучери за храна – 80 лв. месечно

Настаняване (квартира) на студенти, 
които не са от гр. Шумен

Служебен транспорт за гр. Шумен

Възможност за работа в компанията 
след завършване на програмата

СТАНИ ЧАСТ ОТ ЕКИПА 
И КАНДИДАТСТВАЙ НА E-MAIL: recruitment@tesy.com

TESY ФОКУСИРА ДЪЛГОГОДИШЕН ОПИТ, 
ИНОВАЦИИ И ПЛАМ, ЗА ДА ПРЕДЛОЖИ 
УРЕДИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ТОПЛА ВОДА.







Изберете информирано
къде и какво да
работите.



Вижте повече на karieri.bg

Изберете информирано
къде и какво да
работите.



Като иновативна семейна компания ние знаем, че Ва-
шите идеи са нашето бъдеще. Ето защо насърчаваме 
Вашите умения и Ви даваме възможност да развиете 
себе си и идеите си в колегиална среда още от самото 
начало - с много възможности за бъдещето Ви. 
За Вашия реален старт към мечтаната работа. За 
Вашата кариера.
Научете повече за кариерните възможности при нас 
от нашия сайт.

Либхер – Хаусгерете Марица ЕООД

One Passion. Many Opportunities.
Повече информация на 
032/505 414; 032/501 500 
или на www.liebherr.bg


