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ЗА  КАРИЕРНО  ОРИЕНТИРАНЕ  
В  ПРОФЕСИИТЕ  НА  БЪДЕЩЕТО

СПРАВОЧНИК

Младежка конференция  
„Приносът на младите хора за преодоляване на предизвикателствата 
от дигиталната трансформация на пазара на труда в XXI век”
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УВОД

В периода 1-3 юли, 2020 г. в Националния учебен център на Българския червен кръст,  
с. Долни Лозен, Столична община се проведе Младежка конференция „Приносът на младите хора 
за преодоляване на предизвикателствата от дигиталната трансформация на пазара на труда в 
XXI век” - проект 2019-2- BG01-KA347-062653, финансиран по програма „Еразъм +”, Kлючова дейност 3 
„Подкрепа за реформиране на политиките“.

По време на конференцията 100 млади хора, намиращи се на ключов етап в своя живот – прехода 
между средно и висше образование, в диалог с отговорните за хоризонталната младежка политика, 
се обединиха около идеята да се изготви настоящият „Справочник за кариерно ориентиране в профе-
сиите на бъдещето“. Целите на справочника могат да бъдат условно разделени в три направления:

1. Очертаване на актуалните предизвикателства на пазара на труда на 21 в., в контекста 
на т.нар. „Индустрия 4.0“;

2. Идентифициране на уменията, които младият човек следва да притежава, с оглед своята ус-
пешна професионална реализация;

3. Преглед на професиите на бъдещето – основни видове и тенденции за развитие.
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ОчертаВане на актУалните преДизВикателстВа на  
пазара на трУДа на 21 Век, В кОнтекста на „инДУстрия 4.0“

Пазарът на труда на 21-ви век става все по-гъвкав и свободен, но все по-несигурен. Преходът 
към дигитална, нисковъглеродна и кръгова икономика, както и към ключови базови технологии 
като нанотехнологиите, изкуствения интелект и роботиката, променя облика на все по-голям 
брой сектори. Новите начини на работа засягат вида на търсените умения, включително в об-
ластта на иновациите и предприемачеството. Професиите на бъдещето са в пряка връзка с 
дигитализацията и автоматизацията на икономиката (добила популярност като „Индус-
трия 4.0).

През настоящата 2020 г. 9 от 10 работни места вече изискват цифрови умения. 
Също така, 65% от днешните първокласници ще работят професии, които все още не същест-
вуват, а от друга страна 800 милиона от днешните работни места могат да изчезнат поради 
автоматизация до 2030 г. В същото време, според данни на Евростат, 40% от европейските рабо-
тодатели не са в състояние да намиране на хора с подходящи умения и Единният цифров пазар не 
може да бъде изграден без преодоляване на този недостиг.

В доклад на Европейския парламент се посочва, че младите хора често се сблъскват 
с все по-големи трудности в прехода си от образование към заетост и поради това 
обикновено са по-уязвими по отношение на безработицата и е по-вероятно да заемат ниско-
качествени и несигурни работни места.

Същевременно, по актуални данни на Евробарометър, всеки трети европеец работи на 
длъжност, която не отговаря на квалификацията му, като за младите служители вероятност-
та да заемат несъответни на знанията и уменията си работни места е по-висока спрямо 
по-възрастните служители.
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Данните за България ясно говорят за необходимостта от целенасочени действия в подкрепа 
на дигиталната трансформация и свързаните с нея знания и умения в обществото. Според Индекса 
за навлизането на цифрови технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2018 г., по-малко 
от 1/3 от населението на страната ни притежава основни умения в областта на диги-
талните технологии, което е сред най-ниските резултати в ЕС.

Пред търсещите реализация на пазара на труда в 21 в. не по-малко важно предизвикателство 
от цифровите умения е придобиването и развитието на широк набор преносими (трансвер-
сални) умения. Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) социал-
но-икономическата трансформация изисква широк набор от знания, умения, нагласи и ценности в 
действие. Освен това, проучване на Европейската комисия от 2017 г. относно въздействието на 
програмата „Еразъм +“ показва, че 9 от 10 европейски работодатели търсят трансверсални 
умения в кандидатите за работа.

Имайки предвид гореизложеното, е важно да се подчертае, че ролята на младия човек в изграж-
дането на икономиката и обществото на утрешния ден не е и не следва да бъде на „зрител“ или 
получател на случващото се около него. Точно обратното - младите хора имат най- голям потенциал 
да бъдат визионерите, от които Европа се нуждае. Според актуално проучване на Световния иконо-
мически форум 83% от младежите смятат, че могат да намерят решение на днешните глобални 
предизвикателства. Ето защо активното участие на младите хора, с техния новаторски начин 
на мислене, е от голямо значение за бъдещето на Европа. С оглед постоянно променящия се пазар на 
труда, младите хора трябва да имат думата и да участват реално в процеса на вземане на реше-
ния и в политиката. Те са тези, които ще живеят в утрешния свят и ще изградят трансформира-
ния ЕС, както и тези, които ще се справят с предизвикателствата, които 21 век може да предложи.

Важността на образователното и професионално ориентиране през призмата на индивидуал-
ните знания, умения, нужди и нагласи се изтъква в „Резолюцията относно създаването на конкурен-
тоспособен пазар на труда в ЕС през 21-ви век: съчетаване на уменията и квалификациите 
с търсенето и с възможностите за работа като средство за възстановяване от кри-
зата“ на Европейския парламент (ЕП). С нея ЕП призовава Kомисията и държавите членки да развиват 
висококачествено и целенасочено професионално ориентиране по време на целия образователен 
цикъл, с което да се помогне на младите хора да вземат правилните решения при избора си 
на образование и професионално развитие. В Резолюцията се отбелязва още, че за успешен пре-
ход към заетост е от голямо значение  да  се  вземат  информирани  решения,  да  се  
развие инициативност и да се повишат мотивацията и себепознаването, като същевременно 
следва да се предостави и подходяща подкрепа в това отношение, подчертавайки важната роля на 
качествените преходи, включително прехода от образование към заетост, прехода между работни 
места, както и между заетост и прекъсване на трудовата дейност.

Kариерно ориентиране за работните места на 
бъдещето е в съответствие и с програмата на 
Европейската комисия за новите умения за Европа. В 
нея се посочва, че Европейският съюз се нуждае от ин-
телигентни цифрови хора, които не само могат да из-
ползват, но и да създават иновации и да са лидери 
в използването на тези технологии. С оглед на ус-
пешната цифрова трансформация на ЕС, Европейска-
та комисия подчертава, че придобиването на нови 
умения е от жизненоважно значение за младия човек, 
а за да бъде в крак с технологичното развитие, биз-
несът вече въвежда иновативни методи за обучение.

Освен това ЕK признава необходимостта от зна-
чителни политически усилия и системни реформи в 
областта на образованието и обучението за справя-
не с предизвикателствата, свързани с уменията, как-
то и интелигентни инвестиции в човешкия капитал.
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иДентифициране  на  Уменията,  кОитО  млаДият  чОВек 
слеДВа Да притежаВа, с ОглеД сВОята Успешна 
прОфесиОнална реализация

В свят на непрекъснати промени младият човек е необходимо да проявява инициативност 
и предприемчивост, за да оползотворява своевременно възможностите, които пазарът на труда 
предоставя. В тази връзка заслужава внимание рамката EntreComp на Европейската комисия, коя-
то разглежда „Предприемачеството“ като трансверсалното умение, съдържащо следните  
15 компетенции:

1. Откриване на възможности;

2. Творчество;

3. Визия;

4. Оценяване на идеи;

5. Етично и устойчиво мислене;

6. Самосъзнание и самоефективност;

7. Мотивация и постоянство;

8. Мобилизиране на ресурси;

9. Финансова и икономическа грамотност;

10. Мобилизиране и вдъхновяване на другите;

11. Поемане на инициативата;

12. Планиране и управление:

13. Справяне с несигурността и риска;

14. Работа с другите;

15. Учене чрез опит.
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От своя страна, Световният икономически форум (WEF) очертава следните 2 основни групи 
умения на бъдещето:

1. технОлОгични  Умения
Не всяка професия предполага умения за програмиране, но почти всеки работодател изисква 

основни технологични умения като дигитална грамотност, работа със специализиран софтуер и 
др. Сред най-перспективните работните места на бъдещето попадат тези които са свързани с 
облачните технологии, инженерните науки и клъстерите от данни. Във всички тях централна 
роля има изкуственият интелект (AI). Неговото все по-бързо развитие и навлизане в ежедневието 
предполага, че много работни места дори в сфери като продажби и маркетинг ще изискват основно 
разбиране на AI.

2. Умения, насОчени към чОВека
Търсенето на меки (трансверсални) умения вероятно ще продължи да нараства заедно с авто-

матизацията на работните процеси. Неслучайно специалистите по „Човешки ресурси“ определят 
търсенето на меки умения като най-важната тенденция в световен мащаб. Умения като креа-
тивност, убеждаване и сътрудничество - начело в списъка на WEF с най-желани от работо-
дателите меки умения - са практически невъзможни за автоматизиране, което означава, че 
ако притежавате тези умения, ще бъдете още по-ценни за организациите в бъдеще.

Друга класификация предлага Forbes, разделяйки уменията на бъдещето в 5 групи:

1. емОциОнална интелигентнОст
Организациите търсят хора, които са емоционално интелигентни от доста време, но това 

става все по-важно в 21 век. Емоционална интелигентност е способността ни да разбираме 
и да изразяваме собствените си емоции, както и да разбираме емоциите на някой друг. Разви-
ването на емоционална интелигентност (EQ) като ключово умение на бъдещето е задача, върху 
която всеки млад човек трябва да се фокусира.

2. креатиВнОст
Всеки човек, в по-малка или по-голяма степен, притежава способността да е креативен, да си 

представя и да измисля нови неща. Творчеството стимулира иновациите, което води до иконо-
мически растеж. Свежото мислене ще даде на компаниите конкурентно предимство, така че 
всеки работодател да иска креативни служители в бъдеще. Ако във вашата компания работят 
хора, които могат да измислят как да правят неща, които никой друг не прави, това бързо ще Ви 
отличи от конкурентите. Важно е да осъзнаем, че творчеството не е присъщо умение на само 
на хората на изкуството. Развивайки и стимулирайки своята креативност, можем значително да 
подобрим живота и възможностите си за професионална реализация.

3. гъВкаВОст и аДаптиВнОст
В 21 век се наблюдават все по-малко умения и работни места за цял живот. Затова трябва 

постоянно да се адаптираме и да научаваме нови неща. Всъщност полезният живот или „сро-
кът на годност“ на уменията намалява с драстична скорост. Това, което научаваме днес, ще бъде 
остаряло след две или три години. Всеки ще трябва да изгради своите умения за гъвкавост и 
адаптивност, така че е готов да актуализира уменията си на всеки няколко години и да възприема 
нови подходи в своята работа.

4. грамОтнОст В рабОтата с Данни
Данните са „горивото“ на четвъртата индустриална революция (Индустрия 4.0), която пре-

живяваме днес. Kомпаниите са буквално залети от всякакъв вид данни. Това обаче е безполезно 
или дори контрапродуктивно за тях, освен ако служителите им нямат умения за работа с данни, 
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а именно: да извличат информация и да вземат по-добри решения въз основа на данните. В мо-
мента на пазара на труда се наблюдават големи диспропорции в тези умения. Въпреки че не всеки 
трябва да бъде експерт по тях, добрият професионалист следва да притежава определено ниво на 
грамотност в работата с данни. Първата стъпка към подобряване на грамотността Ви по 
отношение на данните е да бъдете любопитни. Продължавайте да питате „защо“, разберете 
откъде идват данните и как да ги използвате.

5. технОлОгични Умения
Фундаментални за професиите на бъдещето са технологичните умения. Четвъртата индус-

триална революция обединява много основни технологични тенденции. Сами по себе си тези 
отделни технологии биха преобразили даден бизнес, но заедно те трансформират света на 21 век. 
Тези технологии включват изкуствен интелект, големи данни, роботизация с разширена реал-
ност, интернет на нещата, 3D печат и блокчейн и когато те си взаимодействат помежду си, 
това променя нашия свят. Всеки трябва да разбере какви са тези промени, колко бързо се развиват 
различните технологии и какво означава това за съответната професия, бизнес и начина ни на 
живот като цяло.

В търсене на отговор на въпроса какви умения ще бъдат нужни за успешна реализация на 
трудовия пазар до 2030 г., изследователите от Wits University стигат до следните 5 групи:

1. Kогнитивна гъвкавост;

2. Дигитална грамотност и изчислително мислене;

3. Преценка и вземане на решение;

4. Емоционална и социална интелигентност;

5. Kреативен и иновативен начин на мислене.

В обобщение различните автори на 
изследвания, посветени на уменията на 
бъдещето, споделят разбирането, че от 
първостепенно значение за професио-
налното и личностното развитие на 
младия човек в 21 век е ученето през 
целия живот, както и съчетанието 
между определен набор от дигитални 
и меки умения. Гъвкавостта, нестан-
дартното мислене и позитивното отно-
шение към промените в заобикалящата 
среда са важни предпоставки за високи 
постижения в професиите на бъдещето, 
чиито основни характеристики ще бъдат 
разгледани в Част 3 на Справочника.
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преглеД на прОфесиите на бъДещетО –  
ОснОВни ВиДОВе и тенДенции за разВитие

Според актуално изследване, публикувано на образователната интернет платформа getsmarter.
com през януари 2020 г., могат да се очертаят следните 5 тенденции в развитието на профе-
сиите на бъдещето до 2030 г.

1. ОрганизациОнна трансфОрмация на кОмпаниите пОД Влияние на 
инДУстрия 4.0

Организациите ще станат по-гъвкави и прозрачни, с акцент върху взаимоотношенията, ба-
зирани на проекти и устойчивостта на бизнеса. Лидерството ще стане по-хоризонтално и спо-
делено, тъй като засиленото външно сътрудничество разрушава традиционния йерархичен модел.

Business Insider посочва „мениджърите по обща и оперативна дейност“ като трети най-висо-
коплатени професионалисти в бъдеще, така че е добра идея да изградите набор от управленски умения 
сега, които да ви дадат предимство в кандидатстването за подобни позиции.

Сред най-трудните работни позиции в момента са свързаните с организационния менидж-
мънт - тенденция, която се очаква да продължи през следващите 10 години. Това означава, че бихте 
могли да станете търсен професионалист, който попълва тази празнина – чрез оптимизиране 
и усъвършенстване на бизнес процесите; чрез интегрирана методология за усъвършенстване 
на организационния модел; ориентиране към проектния подход на бъдещите организационни 
структури или предлагане на оперативна експертиза.

Важни работни позиции на бъдещето в тази сфера:

Мениджър на бизнес процеси 

Оперативен мениджър 

Ръководител проект

Експерт по устойчивост на бизнеса.
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2. глОбалният ДОстъп ДО хОра с разнООбразни таланти и Умения ще е 
ОпреДелящ за рабОтните места на бъДещетО

Работната сила ще става все по-разнообразна, а самото работното пространство – все 
по-гъвкаво. Ще има нужда от промяна на политиките, заплатите, обезщетенията и оформление-
то на офисите, за да се съобразят с нуждите на новите работещи, а дистанционната заетост ще 
продължи да увеличава своя относителен дял. Всичко това изисква по-гъвкав и адаптивен подход 
за управление и запазване на кадрите. Необходими ще са нови подходи за насърчаване произ-
водителността и вдъхване на чувство за принадлежност към общата кауза.

Ако започнете да развивате голямо портфолио от умения сега, бихте могли да станете основен 
фасилитатор за запазване и ангажиране на разнообразната работна сила в бъдещето, като 
същевременно управлявате и прилагате промени в рамките на работното място.

Важни работни позиции на бъдещето в тази сфера:

Мениджър човешки ресурси 

Мениджър на таланти

Мениджър на работните пространства

3. ДигиталнО сВързаният сВят ще прОмени  
начина, пО кОйтО чОВек рабОти

Тъй като виртуалните устройства позволяват взаимодействията по работа и комуникация-
та да се случват навсякъде и по всяко време, самите работни позиции се трансформират, за да се 
впишат в тези безгранични модели.

Лидерите в ИKТ индустрията вярват, че продължаващият растеж на облачните услуги ще 
създаде безброй възможности за работа в бъдеще, тъй като по-голямата част от компаниите 
вече използват някаква форма на облачни изчисления, а търсенето им се е удвоило през последните 
години. Поради факта, че все повече бизнеси прибягват до облачни сървъри, ще има необходи-
мост от въвеждане на мерки за киберсигурност за управление на риска. Това означава, че има редица 
възможности за бъдеща кариера в тази индустрия – чрез развиване на необходимите умения за 
създаване на дигитално- свързано работно пространство, придобиване на експертен опит за раз-
работване и управление на софтуер за облачни изчисления или придобиване на познания в сферата 
на киберсигурността.

Важни работни позиции на бъдещето в тази сфера:

Специалист по „Интернет на нещата“ (IoT) 

Мениджър на информационни системи 

Облачен изчислител

Специалист по киберсигурност.v

4. аДаптиране към бързите  
технОлОгични прОмени

Изкуственият интелект (AI), роботите, автономните превозни средства и „Интернет на 
нещата“ променят драстично пазара на труда на 21 век. Днешната бизнес екосистема изисква 
работна сила, която може да се справи с несигурността, да се адаптира към честите промени, да се 
ангажира с автоматизация и непрекъснато да се учи в движение, за да не изостава от технологич-
ния бум.
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Deloitte констатира, че интелигентните професионалисти и бизнес лидерите ще търсят все 
повече нови начини, чрез които технологичният напредък може да осигури конкурентно предимство 
и добавена стойност за техните компании.

Особено обещаваща изглежда кариерата на ИТ специалист в сферата на здравеопазването. Спо-
ред доклад на Markets and Markets глобалният пазар на ИТ за здравеопазване се очаква да достиг-
не 297,49 милиарда долара до 2022 г. Това се дължи на повишената необходимост от подобряване 
качеството на здравеопазването, като същевременно се гарантира оперативната и технологич-
ната ефективност на болничната и доболничната помощ.

Несъмнено, растежът ще продължи да създава търсене на персонал и преподаватели, които 
имат опит и знания в тази специфична област. Това означава, че имате възможност да започ-
нете да развивате своите технологични умения, за да намерите кариерна реализация като ИТ 
специалист в здравеопазването на 21 век.

Важни работни позиции на бъдещето в тази сфера:

Анализатор на данни 

Финтех предприемач

Специалист по изкуствен интелект 

ИТ професионалист

ИТ специалист в здравеопазването
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5. сътрУДничестВОтО межДУ хОра и рОбОти ще прОмени 
прОфесиОналната  среДа

Тъй като големите данни, компютърните изчисления и изкуственият интелект поемат все 
повече подлежащи на автоматизация дейности, които досега са били изпълнявани от хората, ще 
започнат да се създават нов вид работни места. Те ще бъдат фокусирани върху умения като 
наблюдение, създаване и проектиране на автоматизирани и онлайн процеси.

В допълнение, електронното обучение се очертава като все по- доходоносен бизнес, който 
се очаква да достигне глобален пазарен дял от 300 милиарда долара до 2025 г. Този значителен 
ръст до голяма степен е обусловен от напредъка на технологиите, развиващите се нужди на биз-
неса и редица нововъзникващи тенденции в обучението на хора от всички възрастови групи.

Възможността да разработвате онлайн курсове и програми или да използвате онлайн тех-
ники за провеждане на персонално, институционално или корпоративно обучение, ще ви направи 
изключително търсен специалист през следващите години.

Важни работни позиции на бъдещето в тази сфера:

Програмист на приложения 

Анализатор на бизнес системи 

Разработчик на онлайн курсове.

изтОчници 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical- 
      research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223

https://www.europarl.europa.eu/portal/en

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

https://www.weforum.org/agenda/2020/01/future-jobs-and-skills-in-demand/

https://www.forbes.com/

https://www.getsmarter.com/

https://www.wits.ac.za/
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Този проект е финансиран с подкрепата на  
Европейската комисия. Настояшата публикация 
отразява само личните виждания на нейния автор 
и от Комисията не може да бъде търсена 
отговорност за използването на съдържащата 
се в нея информация.

Проект 2019-2-BG01-KA347-062653: „Младежка конференция „Приносът на младите хора за прео-
доляване на предизвикателствата от дигиталната трансформация на пазара на труда в XXI век”, 
финансиран по програма „Еразъм +”, Kлючова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките“


