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Консултирам се със специалист, който да ми каже коя професия е най-подходяща за мен
Към какви специалисти можеш да се обърнеш за такава помощ:
Консултант по професионално ориентиране (нарича се още кариерно ориентиране или професионално консултиране): Този специалист 
може, с помощта на различни тестове, да определи какви са твоите „професионално значими качества“ - това са твоите способности 
и личностни характеристики, които имат връзка с успешното извършване на различни трудови дейности. Той може да ти даде също 
информация за света на професиите и пазара на труда, и да ти помогне да определиш своите професионални предпочитания. Заедно 
бихте могли да разработите план за твоето професионално развитие. Накратко, консултантът по професионално ориентиране ще 
ти помогне в процеса на избор на професия. Но той не може и не трябва да направи избора вместо теб по няколко много важни причи-
ни: Няма една-единствена подходяща професия за даден човек - има повече или по-малко подходящи дейности. Професионалният успех 
зависи от много различни фактори - не само от способностите на човека и от неговия характер, но също така от целите и амбициите 
му, от положените усилия, от подкрепата, която ще успее да привлече. И, не на последно място, от късмета и от начина, по който ще 
съумее да се възползва от него. Т.е., до успеха в една и съща професия може да се стигне по различни начини и чрез различна комбинация 
от качества и външни обстоятелства. Ти си този, който трябва да се подготви за избраната професия и да работи така, че да има 
успех в нея, затова отговорността е твоя и не бива да я прехвърляш върху друг.

Психолог или психотерапевт: Психологът може да изследва твоите способности и личностни характеристики, за да бъдеш наясно 
какъв потенциал притежаваш. Психотерапевтът може да ти помогне да повишиш самочувствието си и да преодолееш своите 
психо-социални проблеми, които пречат на професионалното ти развитие и на трудовата ти реализация.

Астролог, ясновидец и др. Много хора се обръщат към такива услуги, когато трябва да вземат трудно решение с надеждата, че те ще 
решат проблемите им вместо тях самите. Но това не е възможно.

в заключение, всяка помощ може да ти бъде от полза, но изборът трябва да направиш сам, защото ти 
си този, който трябва да го осъществи.

Целта на настоящия наръчник е да ти помогне да направиш по-добър професионален избор, като ти даде полезна информация, насоки 
за собствени проучвания и програма за избор на професия в пет лесни стъпки.

Анжела Запрян Весела Максим Тина Юри Николета Деян Стела

ДИСКуСИЯ:

коя професия е най-подходяща за мен?
Това е един от най-важните въпроси в живота на всеки човек. Отговорът е труден и много често се оказва грешен. Има данни, че над 
70% от българите не са доволни от избраната професия и от трудовата си кариера6. Някои обвиняват за това образователната 
система, други - икономиката на България, трети - работодателите. Всички тези фактори без съмнение оказват голямо влияние вър-
ху резултатите от труда и удовлетвореността на работещите. Но не по-малко важни са изборът на подходяща професия, добрата 

подготовка за нея и положените усилия в работата.

Максим: Най-важното е професията да ми харесва, за да работя с удоволствие.
Весела: Добра за мен е всяка професия, с която ще мога да стана известна.
Деян: Подходяща за мен е всяка професия, с която ще мога да си намеря работа. Когато няма кой да ме подкрепя финансово, шансовете 
ми за добра кариера са нулеви.
Анжела: Предполагам, че най-важното е да имаш талант за професията, за да си най-добрият.
Стела: За мен няма подходяща професия, защото имам заболяване. Добре са тези, които са здрави и талантливи. Аз не мога да се състе-
завам с тях. 
Юри: Най-подходяща за мен е тази професия, за която има кой да ми помага да се подготвя и да навляза в работата.

Тина: Смятам, че добра е тази специалност, за която ще ме приемат да уча в университета.

Подходяща за теб е тази професия, с която ще можеш да се справяш много добре, 
ще ти бъде приятно да извършваш и ще ти осигури нещата, от които имаш нужда 
и които цениш.
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Обикновено това не е само една професия, а една или повече групи от професии и дейности. Ще можеш да се справяш добре с тези 
професии, за които имаш заложби (способности и личностни характеристики). А за да ти бъде интересно и приятно да работиш, и 
да се чувстваш удовлетворен, професията ти трябва да отговаря на твоите предпочитания и да ти осигурява нещата, които са 

важни за теб.

Зона 1:
Тези професии са най-подходящите за теб. Колкото по-голяма е тази зона, толкова повече дейности можеш да извършваш и толкова 
по-голям избор имаш.

Зона 2: Това са професиите, с които имаш потенциал да се справяш добре, но не ти харесват. Ако промениш предпочитанията си, 
би могъл да включиш и тях в зона 1.

Зона 3: За тези професии заложбите ти са по-малки, отколкото на повечето хора. Затова, ако избереш професия от тази зона, ще 
ти бъде по-трудно да я извършваш и ще трябва да полагаш повече усилия, за да можеш да се справяш.

Зона 4: С тези професии нито ще се справяш добре, нито ще ти е интересно да ги вършиш. Ако избереш професия от тази зона 
вероятно скоро ще се почувстваш неудовлетворен и ще започнеш да мислиш за смяна на работата. Така ще се наредиш в групата на 
онези 70%, които са недоволни от професията си.

Може би и ти, като повечето младежи (и възрастни), не си съвсем наясно какви професии включват при теб тези четири зони. За-
това в следващата част на наръчника сме подготвили различни упражнения и задачи, чрез които ще ти помогнем да изследваш и 
определиш тези зони за себе си.

„Трудностите пораждат
у човека способности,

необходими за тяхното преодоляване“
У.Филипс

Стела смята, че на тези, които имат по-големи заложби и идеално здраве, успешната трудова кариера е сигурна. Докато за хората, 
които не са така талантливи или пък имат някакво заболяване, перспективите са работа са песимистични. Деян пък твърди, че 
без материална подкрепа от семейството не можеш дори да мислиш за хубава професия. Наистина, някои хора имат изключителен 
талант, при други способностите са по-скромни, а трети имат вродени увреждания или заболявания. Това гарантира ли на първите 
успешна трудова кариера? Изхвърля ли последните от пазара на труда? Вярно е, че талантът и способностите над средното ниво 
поставят техните притежатели в по-благоприятна изходна ситуация. По-облагодетелствани са и онези млади хора, които могат 
да разчитат на финансова и професионална помощ от своите близки. Наистина е добре да имаш по-големи възможности, но те не 
са решаващи за постигане на успех и щастие. В Америка има една ученическа традиция - всяка година от випуска на завършващите 
средното си образоване се избира младежът или девойката с най-голям шанс да успее в живота. Според статистиката обаче, 80% 
от избраните не постигат очаквания успех. Това показва, че повечето от хората, които имат голям потенциал, не успяват да го 
използват добре. Всъщност много хора са постигнали забележителни успехи в работата и в живота си, тръгвайки от изключително 
неблагоприятна изходна ситуация - тежко заболяване, физическо увреждане, бедност. Трудностите не само че не са били пречка за 
тях, но са им помогнали да развият своите способности, умения и характер.

Зона 4:
Всички професии

Зона 3:

Професии,
които ми
харесват

Зона 2:
Професии,

за които имам 
заложби

Зона 1:

Професии, за които 
имам заложби и ми 

харесват
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Ето два примера за хора с много тежки проблеми, които са успели да ги преодолеят и да постигнат забележителни професионални 

успехи.

Парализираният алпинист, който работи в банка и катери върхове

През 1990г. българинът Иван Кожухаров бил на 27 години, студент по икономика, току-що взел последните си изпити, когато при изкачване 
на връх Пти Дрю (3733 м) в Алпите го застигнал силен каменопад - най-голямата каменна лавина в историята на върха. При инцидента 
загинали няколко души, а Иван бил на косъм от смъртта със счупен прешлен и обездвижени ръце и крака. Останал на лечение в Швейцария, 
където живее и работи и до днес. Лекарите го определили като „безнадежден случай“ и прогнозирали, че ще прекара живота си в болнич-
ното легло.

Но, след месеци на усилена рехабилитация, Иван започнал да използва инвалидна количка и да си служи виртуозно с компютъра, чукайки по 
клавиатурата само с кокалчетата на китките си. Записал и завършил с много висок успех специалност финанси в Швейцария. Междувре-
менно овладял перфектно френски, немски, английски и руски език. Впечатлени от силата на неговия характер и от знанията му, го назна-
чили на работа в една женевска банка, където се занимава с кредити и субсидии. Но и това не сложило край на безграничните му амбиции. 
Разработил собствен проект за развитие на средния бизнес, по който вече се работи.

Иван Кожухаров е единственият парализиран алпинист в света, който продължава да катери върхове. Разбира се, прави го с помощта на 
българските си приятели алпинисти и на специални приспособления. Така Иван докосва скалите на Мальовица, Вихрен, лети с парапланер 

над Витоша. Сега е на път да реализира поредната си мечта - да изкачи най-високия връх в Алпите Монблан.

Къде ще стигнеш зависи не от мястото, от което тръгваш, а от теб

В една студена януарска нощ, в малко градче, се родило чернокожо момиченце. Родителите му били тийнейджъри, имали случайна връзка и 
не искали бебето. Затова го оставили на грижите на баба му, която живеела във ферма и била толкова бедна, че сама шиела всичките му 
дрехи, а детето нямало дори собствено легло. На 9-годишна възраст, когато вече живеело при майка си в гето за чернокожи, момичето 
било изнасилено за първи път от свой братовчед и в следващите 5 години то било жертва на постоянно насилие от страна на различни 
близки на семейството мъже. На 14-годишна възраст девойката родила бебе с неизвестен баща, което малко по-късно починало. Пре-
местила се да живее със семейството на баща си. Той, за разлика от майка й, бил пред при ем чив и трудолюбив човек, който имал собствена 
бръснарница и малко магазинче за хра ни те лни сто ки. В дома му царяла строга дисциплина, а изискванията към дъщеря му били много 
високи - тя тря б вало да учи усилено и да носи само отлични оценки. След като завършила гимназия, започ нала ра бо та като радио-водещ. 
Междувременно учела в университета специалност „Реторика и драма“.

Днес, на 56-годишна възраст, я определят като „най-популярната телевизионна личност“, „най-вли я  тел ната жена в шоу-бизнеса“, „най-
богатата афро-аме ри канка на ХХ век“. Състоянието й през 2010г. се оценява на повече от 2 милиарда долара. Голяма част от парите си 
тя отделя за благо тво рителност - най-вече за осигуряване на образование на младежи в неравностойно положение. Използва славата и 
влиянието си, за да се противопостави на насилието срещу деца и расовата дискриминация. Приятелят й Куинси Джоунс я описва като 
човек, който „внася светлина в тъмните пространства“.

Името й е Опра Уинфри и от 24 години води собствено ток шоу в САЩ, което е едно от най-гледаните в света. В него тя кани не само 
известни личности, но по-често обикновени хора, които разказват за своите проблеми. Сюжетите и дискусиите обикновено са лични и 
емоционални и засягат много широк кръг от въпроси, които вълнуват всички хора. Специално внимание обръща на те ми те, свързани с 
нейните лични преживявания - сексуално насилие, расова дискриминация, со ци  ал ни проблеми. Така тя е успяла да превърне своя нещастен 
личен опит в източник на своята сила.

Как Опра Уинфри обяснява своя феноменален успех? Тя вярва в личната отговорност и голямата роля на образованието. Убедена е, че човек 
може сам да променя себе си и обстоятелсвата около себе си. Съветва младите хора да дават размах на мечтите си, защото скромните 

мечти водят до скромни резултати.

По книгата на Хелън Гарсън „Опра Уинфри Биография“ (2008),
София: Издателска къща „жануа ‚98”
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„Какъвто и талант да имаш,
той не струва нищо,
ако не го използваш“

М. Паньол

“Ако напредваш без усилие,
значи вървиш надолу”

Закон на Пиърсън

Както е показано на схемите по-горе, при една и съща професия, ако си поставиш по-малки цели, подготвиш се по-зле и полагаш по-
малко усилия в работата, професионалните ти успехи ще бъдат много по-малки, дори ако имаш по-голяма външна подкрепа и ако 
работиш в много по-благоприятна икономическа ситуация.

професионални цели

(желана кариера)

професионални цели

външна подкрепа (благоприятни условия)

външна подкрепа (благоприятни условия)

подготовка

(обучение,

практика)

подготовка

професионална

реализация

(положени усилия)

професионална

реализация

избор

на подходяща

професия

избор

на подходяща

професия

ПРОФЕСИОНАЛНИ 
уСПЕХИ

ПРОФЕСИО-
НАЛНИ
уСПЕХИ

Професионалните успехи зависят не само от твоя потенциал, а от това как го използваш. Зависят от това колко далече искаш да 
стигнеш и какви трудности си готов да преодолееш. Всъщност изборът на подходяща професия е само едно от условията за успеш-
на трудова кариера. Другите важни фактори са: поставяне на високи цели, подходяща подготовка и положени усилия в работата. 
Подкрепата от близките, добрата икономическа ситуация и голямото търсене на работна ръка на пазара на труда са допълнителни 
фактори, които помагат, но не са решаващи.


