
„България – твоето място за професионална реализация?“ 

*  Моля, изразете позицията си по темата „България – твоето място за 

професионална реализация?“ до три стандартни машинописни страници. При 

изготвянето на становището си може да се ръководите от зададените по-долу 

въпроси. 

 

1. Кое би Ви мотивирало да се реализирате професионално в България?  

2. Бихте ли избрали професионална реализация извън страната и какви 

биха били мотивите за това?   

3. Как възможностите за свободно движение, мерките за насърчаване на 

мобилността и програмите за работа и обучение в страната и в чужбина 

влияят върху избора Ви?  

4. За да изберете реализация в България, какви са очакванията Ви от 

страна на: 

4.1. Държавата и институциите; 

4.2. Учебните заведения; 

4.3. Бизнеса; 

4.4. Местните власти; 

4.5. Семейството, приятелите, НПО; 

4.6. Могат ли младежките организации да подпомогнат Вашата 

реализация в България.  

5. Какво според Вас представлява активното гражданство? Как виждате 

приноса си за развитие на работното Ви място; града, в който живеете; 

и страната като цяло?  

6. Каква трябва да бъде политиката на равните възможности според Вас? 

Подкрепяте ли принципа на солидарност към обществото, към 

уязвимите групи? Ако „да“ - защо?  

7. Как да подготвим качествен човешки капитал, който да гарантира 

икономически растеж, стабилна държавност и социална сигурност? 

7.1. Как виждате ролята на ранното детско развитие? 

7.2. Приобщаващо ли е образованието, достатъчна ли е връзката с 

пазара на труда и създава ли иновативна работна сила? 

7.3. Учене през целия живот – необходимо ли е и защо? 

7.4. Съвместяване на личен и професионален живот – възможности и 

очаквания? 

 



В България има сериозен пазар на труда, но това не означава, че няма какво да 

се подобри. Чрез инвестиране на средства в научните и развойните дейности 

може да се постигне социален напредък, тъй като в днешно време 

технологиите са ключът към развитието на обществото. Мотивация за 

професионална реализация  в нашата страна не е лесно да се намери, но има 

възможности за достойно и продуктивно кариерно развитие. 

С помощта на новите средства (социалните мрежи и др.) за комуникация светът 

става все по-малък и далечните разстояния – лесни за преодоляване.  Но 

колкото и да са подобрени възможностите за комуникация, любовта към 

семейство, приятели и родно място не може да се подправи. Вярно е, че в 

нашата страна има известна  липса на професионална реализация, но в моя 

личностен план аз направих своя избор и не съжалявам за него. 

Мобилностните програми дават страхотни възможности за личностно и 

образователно развитие. Те водят до възможности за създаване на нови 

запознанства, които мога да прераснат в дълготрайни приятелства, с помощта 

на които се откриват големи възможности за работа и личностно развитие. 

Мобилностните програми като Еразъм, Сократес и други откриват нови 

хоризонти за развите. 

Държавата и нейните институции трябва да стимулират развитието на бизнеса  

чрез изграждане, въвеждане и налагане на законови рамки;  да гарантират 

неговата законна реализация. Също голям принос в развитието в страната ще 

добави инвестирането в развиването на инфраструктури и иновативни проекти, 

за да може повече млади хора да бъдат ангажирани с разнообразни и полезни 

дейности. Концентрирането на инвестиционни фондове за привличане на 

интелигенти хора ще обнови научната  и развойната дейност, тъй като 

просперитетно развитие е нъвъзможно без научен и технически прогрес. 

Учебните заведения могат да подпомогнат развитието на  амбициозните 

студенти чрез въвеждане на иновативни програми за развитие на учебната 

среда. Също така преподавателите да продължат да бъдат все така 

всеотдайни и задълбочени в задълженията си да ни подготвят като млади 

кадри, за което лично аз съм изключително благодарен. Техният труд е много 

ценен и трябва да бъде достойно възнаграден. 

Бизнесът може да даде на младите и перспективни хора възможност за 

кариерно развитие в престижни компании, световни лидери, предлагайки им 

интересни, отговорни и значими позиции, както и подходящо заплащане за 

привличане на тези кадри. Аз имам удоволствието да работя в такава компания 

– Шнайдер Електрик. 

Местните власти могат да подобрят начина ни на живот чрез инвестиране и 

поддръжка на инфраструктурата, както и най-вече да помогнат градовете да 

станат по-приятни за живеене. 

Семейството и приятелите са нещо, без което човек не може. В моя личностен 

план това са нещата, които до голяма степен ме накараха да се върна и да се 

откажа от академично и професионално развитие в Европа, но тъй като те 



представляват най-голямата ценност в моя живот, нямаше как да се отделя от 

тях. 

Младежките организации подпомагат създаването на житейски контакти, както 

и приятелства, които са ключ към разкриването на нови възможности за 

развитие и растеж, а един ден могат да се превърнат в бизнес възможности. 

Разбира се, с интересната и перспективна работа, която е възнаградена с 

достойно заплащане, се открива възможност за достъп до повече материални 

блага и услуги. Те от своя страна ще доведат до откриване на повече бизнес 

възможности и нови работни позиции, като по този начин ще се установи 

положителната рекурсивна връзка за намаляване на безработицата и 

въвличане на повече хора на трудовия пазар. 

Всички сме хора и трябва да се интегрираме. От гледна точка на конституцията  

всеки човек има право на равни възможности пред закона и държавата, 

независимо от това дали е част, или не от уязвима група. 

Според мен и сега има голяма наличност на качествен човешки капитал, който 

може да се дообогати чрез инвестиция в образованието на всяко ниво от 

начално училище до университети.  

От своя житейски опит мога да потвърдя, че раннното детско развитие играе 

ключова роля в умственото и духовно развитие на всеки човек. Първо условие 

за успешното развитие на личността на детето е неговата осигуреност чрез 

доходите на родителите, въз основа на които може да се постигне добро 

здраве, възпитание и развиване на културните интереси и интелектуалния 

потенциал. Изучаването на чужди езици от ранна детска възраст е второто 

ключово условие за израстването и социализирането на младата личност. 

Както всяко придобито знание, чуждите езици дават възможност за 

комуникация и обмяна на още повече знания, опит и нови познаства. 

Тъй като вече съм работещ човек, през последната една година мога да 

потвърдя, че придобиването на висша образователна степен ми помогна да 

постъпя на сегашното си работно място. Още повече без инженерното си 

образование нямаше да мога да изпълнявам своите трудови задължения. 

През целия живот човек се учи. Дори и сега, когато работя, не спирам да уча и 

да се развивам професионално и личностно. 

Поради  вече навлезналите нови технологии може да се създаде закон за 

промяна на 40-часовата работна седмица чрез въвеждане на работа от вкъщи, 

т. нар. хоум офис, с цел да се разчупи работното време и по този начин да се 

отделя повече време и внимание на децата – нашето бъдеще! 
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