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Това Учебно помагало цели да подпомогне придобиването на нови езикови умения и да 
улесни достъпа на имигранти до пазара на труда в България. То има за цел да помогне на 
хората да преодолеят езиковите бариери и да подобри шансовете им за намиране на работа. 

Учебното помагало съдържа езикова информация, свързана с пазара на труда, която е 
разделена на 4 различни теми: подготовка за работа, кандидатстване за работа, получаване 
на работа и на работа. Всяка тема е разработена като езиков урок, включващ диалози, фрази, 
думи и упражнения. Помагалото може да бъде използвано както от преподаватели в рамките 
на езикови курсове за имигранти, така и от самите имигранти като материал за самообучение.

Главните „действащи лица” в Учебното помагало са имигранти от различни култури и етноси, 
които визуализират различни ситуации, например разговарящи за възможности за работа, 
разбиращи описания на работа, пишещи автобиография (CV), участващи в интервю за работа, 
слушащи инструкции на работното място и т.н.

Учебното помагало е част от основния продукт на проект WorKit – Езиково помагало за трудова 
интеграция на имигранти – разработено от партньори от 5 европейски държави (България, 
Италия, Холандия, Испания и Обединеното Кралство). 

Езиковото помагало включва също „Фразеологично ветрило” и „Трудова карта”. Фразеоло-
гичното ветрило съдържа фрази от всяка една тема, преведени на 10 езика и може да бъде 
използвано паралелно с Учебното помагало. 

Трудовата карта предоставя информация, свързана със заетост в съответната страна, 
включително бюра по труда, достъп до професионално образование и обучение, търсене на 
свободни работни места, кандидатстване за работа, трудово законодателство, данъци и т.н.

Проектният уебсайт www.workit-project.eu също съдържа и Онлайн интерактивен инструмент, 
предоставящ аудио и видео материали, които могат да бъдат използвани като допълнителни 
материали към Учебното помагало, както и като материали за самообучение.

Част 1: 
Подготовка за работа стр. 4

 
Част 2: 
Кандидатстване 
за работа стр. 12

Част 3: 
Получаване на работа стр. 22

Част 4: 
На работа! стр. 30
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Йосеф е новопристигнал. 
Той иска да научи повече за пазара на труда и разговаря с приятел.

Имам нужда от помощ, за да си намеря работа. 
Какви документи ми трябват?

Да, имам.

Не. Как мога да получа 
разрешение за работа?

Добре, благодаря. А къде мога да търся работа?

Търся платена работа и предпочитам да работя 
дневни смени, защото вечерно време посещавам 
езиков курс. В моята държава бях инженер, но 
имам опит и като строителен работник, както и 
притежавам добри комуникативни и технически 
умения.

Имаш ли разрешение за 
пребиваване?

А имаш ли разрешение за работа?

Успех! Ще ти кажа, ако чуя за някакви свободни 
работни места.

Трябва да подадеш заявление. 
Отиди в тази агенция и те ще ти кажат 
кои са необходимите документи.

Можеш да отидеш в агенцията по заетостта и да 
попиташ за свободни работни места. Също така, 
можеш да търсиш работа в Интернет, да отидеш на 
изложение за работа или да помолиш приятели и 
роднини за помощ. Каква работа търсиш?

Част 1: 
Подготовка за работа

Диалог
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Диалог

Иван търси работа. Той отива в бюрото по труда, за да се регистрира.

Добър ден, мога ли да ви помогна?
Имам ли право да работя?

Мога ли да работя, ако съм лице, 
търсещо закрила?

Можеш ли да ми помогнеш 
с намирането на работа?

Знаеш ли къде мога да търся работа?

Имам ли необходимите 
документи, за да работя?

Имате ли разрешение за работа?

Много добре! А имате ли някакъв професионален опит?

Какво търсите - работа на пълно или непълно 
работно време, стаж, доброволческа работа?

Здравейте! Надявам се, че можете. 
Казвам се Иван и търся работа.

Търся платена работа.

Трябва ми разрешение 
за работа.

Аз съм дърводелец.

Искам да посещавам езиков курс.

Трябва да си подобря уменията 
за говорене.

Да. Също съм посещавал и езиков курс.

Благодаря!

Да, аз съм квалифициран 
електротехник. Имах собствен бизнес.

Търся платена работа на пълно работно 
време и мога да започна веднага.

7

Първо трябва да се 
регистрирате в бюрото 
по труда. Това е списък 
с необходимите 
документи.

6

Фрази
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Заварчик
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Готвач
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Изкуства
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ИТ

aviation network

Авиация
aviation network

Мрежа

Работа
Работа
Заетост/Наемане на 
работа
Безработица
Служител
Работник
Личен състав
Персонал
Екип
Работодател
Шеф
Началник

Общ работник
Офис работник
Строителен работник
Продавач
Продавачка
Келнер
Келнерка
Камериерка

Образование
Училищно образование
Висше образование
Професионално 
образование и обучение
Неформално образование
Обучение

Мрежа
Семейство
Приятели
Съветник
Помощ

Общи сектори:
Ръчна работа
Умствена работа
Работа с хора
Работа на открито
Работа на закрито
Информационни технологии (ИТ)
Специфични сектори:
Администрация
Реклама/Връзки с 
обществеността (PR)
Селско стопанство
Архитектура, Строителство
Изкуства, Развлечение
Автомобилна индустрия
Авиация
Банкиране/Банково дело

Чирак
Стажант
Обучаем
Работа на пълно работно 
време 
Работа на непълно 
работно време
Гъвкаво работно време
Работно време
Смяна/Смени
Заемана длъжност/ 
Професия
Професия

Главен готвач
Готвач
Работник в кухня
Чистач
Здравен работник
Работник, предоставящ 
грижи/Социален работник
Медицинска сестра

Квалификация
Преквалификация
Бакалавърска степен
Магистърска степен
Диплома
Сертификат
Признаване на 

Професионалисти
Лични контакти
Социални контакти
Социална мрежа
Доброволчески организации

Красота § СПА
Бизнес/Консултантски услуги
Почистване, Услуги за домакинството
Дизайн, Креативност, Видео § Анимация
Образование § Обучение
Преводи
Енергетика и Комунални услуги
Здравеопазване и Фармация
Хотелиерство
ИТ - Разработка/Поддръжка на хардуер
ИТ - Разработка/Поддръжка на софтуер
Инсталация, Поддръжка и Сервиз
Застраховане
Правни услуги
Логистика
Морско дело и Транспорт
Маркетинг

Кариера
Образование
Обучение
Трудов договор
Бюро по труда
Агенция по заетостта
Агенция за набиране на 
персонал
Право на убежище
Разрешение за работа
Разрешение за 
пребиваване
Свободно работно място

Шофьор
Електротехник
Инженер
Зидар
Дърводелец
Фризьор
Водопроводчик
Учител/Преподавател

квалификации
Обучителен курс
Бизнес курс
Онлайн курс
Езиков курс
Езикови умения
Умения за слушане

Изложение за работа
Интернет
Проучване
Предложение
Умения

Медии
Промишленост - Електроника, 
Електротехника, Машиностроене
Промишленост - Храни и 
Напитки
Промишленост - Фармация
Промишленост - Текстил и 
Облекла
Промишленост - Химия и Горива
Промишленост - Металургия и 
Добивна промишленост
Ресторантьорство и Кетъринг
Търговия на дребно и едро
Сектор Услуги
Спорт
Телекомуникации
Пътуване и Туризъм

Самонаето лице
Работник на свободна 
практика
Собствен бизнес
Синдикат
Колективни договори
Пазар на труда
Пари
Заплата
Надница
Повишение
Доброволец
Доброволческа работа

Техник
Дизайнер
Компютърен специалист
Журналист
Производствен работник
Бавачка/Детегледачка
Работник, предоставящ 
грижи за деца
Заварчик

Умения за четене
Умения за говорене
Умения за писане
Социални умения
Комуникативни умения
Технически умения
Дигитални умения

Качества
Подкрепа
Съвет
Компания
Партньорство

ОСНОВЕН РЕЧНИК ПРОФЕСИИ

ОБРАЗОВАНИЕ § ОБУЧЕНИЕ

ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖА

СЕКТОРИ



Иван търси работа. Той отива в бюрото по труда, за да се регистрира.

Служител:  Добър ден, мога ли да ви помогна?

Иван:  Здравейте! Надявам се, че можете. Казвам се Иван и търся                 .

Служител:  Имате ли              за работа?

Иван: Да. Също съм посещавал и езиков курс.

Служител: Много добре! А имате ли някакъв професионален              ?

Иван: Да, аз съм квалифициран    . Имах собствен бизнес.

Служител: Какво търсите - работа на пълно или непълно работно време,               , доброволческа работа?

Иван: Търся платена работа на пълно работно време и мога да започна веднага.

Служител: Първо трябва да се регистрирате в бюрото по                    . Това е списък с необходимите 

 документи. 

Иван:       ! 
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УПРАЖНЕНИЕ 1
Упражнения УпражненияПодредете професиите така, че да отговарят на съответните картинки:

фризьорка 

учителка

келнерка

готвач

електротехник

строителен работник    

шофьор

бавачка

дърводелец

офис работник

УПРАЖНЕНИЕ 2

Попълнете празните места като използвате думите отдясно:

1. Трябва ми     за работа.

2. Предпочитам да работя      смени.

3.     платена работа.

4.    мога да намеря бюрото по труда?

5. Имам разрешение за             .

6.          водопроводчик.

7. Аз съм                    .

8. Имам    образование.

9. Искам да      езиков курс.

10. Трябва да си подобря уменията за   .

посещавам

пребиваване

бил съм

нощни

говорене

готвач

къде

средно

разрешение

търся

УПРАЖНЕНИЕ 3

Чуйте следния диалог два пъти и отговорете „вярно” или „грешно”: 
Йосеф е новопристигнал. Той иска да научи повече за пазара на труда и разговаря с приятел.
Йосеф: Имам нужда от помощ, за да си намеря работа. Какви документи ми трябват?
Кемал: Имаш ли разрешение за пребиваване?
Йосеф:  Да, имам.
Кемал: А имаш ли разрешение за работа?
Йосеф: Не. Как мога да получа разрешение за работа?
Кемал: Трябва да подадеш заявление. Отиди в тази агенция и те ще ти кажат кои са необходимите документи.
Йосеф: Добре, благодаря. А къде мога да търся работа?
Кемал: Можеш да отидеш в агенцията по заетостта и да попиташ за свободни работни места. Също така, можеш да търсиш 
 работа в Интернет, да отидеш на изложение за работа или да помолиш приятели и роднини за помощ. 
 Каква работа търсиш?
Йосеф: Търся платена работа и предпочитам да работя дневни смени, защото вечерно време посещавам езиков курс. 
 В моята държава бях инженер, но имам опит и като строителен работник, както и притежавам добри комуникативни 
 и технически умения.
Кемал: Успех! Ще ти кажа, ако чуя за някакви свободни работни места.

1. Йосеф вече има разрешение за работа.

2. Кемал казва, че работни места могат да се търсят в агенцията по заетостта.

3. Йосеф търси неплатена работа.

4. Йосеф е бил учител.

5. Кемал казва, че има информация за много свободни работни места.

6. Йосеф притежава добри технически умения.

Вярно Грешно

УПРАЖНЕНИЕ 4

Чуйте диалога и попълнете празните места в текста отдолу:

благодаря          

опит           

труда       

 стаж        

 разрешение           

работа         

електротехник     
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Линг е изкарала езиков курс и започва да търси работа. Тя е работила като медицинска 
сестра в родната си държава. Линг е в бюрото по труда и разговаря със служителка.

Как мога да кандидатствам за работа?

Била съм медицинска сестра.

Вече съм го направила.

Благодаря!

Трябва да попълните и да подадете 
формуляр за кандидатстване. Също така, 
трябва да напишете автобиография (CV) и 
мотивационно писмо. Можете да подадете 
документите си в бюрото по труда, чрез 
онлайн страница за търсене на работа или 
по имейл. Като каква желаете да работите?

Трябва да преведете дипломите и сертификатите 
си, както и да получите официално признаване на 
квалификациите си.

Чудесно, в такъв случай подгответе 
автобиографията си и мотивационното 
писмо и ще можете да подадете формуляр 
за кандидатстване.

Част 2: 
Кандидатстване 
за работа

Диалог
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Аби търси стаж от няколко месеца. Тя прочита следното описание на работа за свободно 
работно място във вестника.

Аби пише имейл, за да кандидатства за работата.

1514

Линг трябва да се научи да пише автобиография (CV) и разговаря с приятелката си Айша.

Айша, можеш ли да ми помогнеш 
да си напиша автобиографията?

Добре, това е лесно. Какво следва?

Имам медицинско образование, както и професионален опит 
като медицинска сестра. Работила съм в болница в родната 
ми страна от 2008 г. до 2012 г. Също така, имам опит и като 
бавачка и лице, предоставящо грижи. 

Притежавам добри езикови, комуникативни и 
организационни умения. Хобитата ми са да чета 
книги, да слушам музика и да готвя.

Разбира се, че ще ти помогна! Трябва да започнеш 
с личната си информация: име, адрес, националност, 
семейно положение и т.н.

Трябва да предоставиш информация за образованието 
и професионалния си опит.

Перфектно! Важно е да пригодиш автобиографията 
си към работата, за която кандидатстваш. Спомени 
уменията и компетенциите, които имат отношение 
към работата, и напиши нещо за хобитата и 
интересите ти. Представи се по възможно най-добрия 
начин без да лъжеш!

Диалог

Когато приключиш с писането на 
автобиографията е много важно да 
я провериш за правописни грешки! 
Аз мога да направя това за теб, 
когато си готова.

Много ти благодаря, Айша!

Международна компания търси млад, перспективен и енергичен човек 
за платен стаж на непълно работно време.
Предлагаме позиция на административен асистент.
Успешният кандидат за стажа ще работи под ръководство и трябва да може 
да започне работа веднага.
Предлагаме атрактивно възнаграждение, включително брутна заплата 
в размер на ХХХ лева, здравна застраховка, социално осигуряване, 
придобивки, годишен отпуск и т.н.

Отговорности:
Да приема и да пренасочва телефонни обаждания
Да организира и да уговаря срещи
Да води кореспонденция
Да поръчва офис консумативи
Да извършва обща офисна работа
Да помага с текущите дейности
Да обслужва посетителите

Изисквания:
Познания за процедурите за управление на офис
Отлични умения за управление на времето
Внимание към детайла и умения за разрешаване на проблеми
Отлични комуникативни и организационни умения
Умения за работа в екип
Отлични езикови умения по английски език
Съответстващото образование и дипломи са плюс

Уважаеми Господине / Госпожо,

Прочетох вашето съобщение за стаж във вестника и бих искала 
да подам формуляра си за кандидатстване. Приложено изпращам 
своята автобиография и мотивационно писмо.

Оставам на ваше разположение в случай, че имате нужда от 
допълнителна информация.

С уважение,

Фрази

Фрази
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Фрази

16

Искам да кандидатствам 
за работа.

Къде мога да търся работа?

Как мога да подам формуляр 
за кандидатстване?

Трябва да подадете заявление.

Търсим административен персонал.

Трябва да умеете да работите като част от екип.

Трябва да  владеете добре английски език.

Отговорностите ви ще бъдат да работите с клиенти.

Можем да ви предложим пробен период от един месец.

Можете да търсите свободни работни 
места в агенцията по заетостта.

Трябва да напишете 
автобиография (CV).
Трябва да напишете 
мотивационно писмо.

Фрази
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Думи Думи

newspaper diploma
drivers licence

creditcard money

NL

5411  1234  5676  9043

verhaal 2

Кредитна карта

newspaper diploma
drivers licence

creditcard money

NL

5411  1234  5676  9043

verhaal 2

Шофьорска книжка

newspaper diploma
drivers licence

creditcard money

NL

5411  1234  5676  9043

verhaal 2

Пари

newspaper diploma
drivers licence

creditcard money

NL

5411  1234  5676  9043

verhaal 2

Диплома

Институция
Агенция по заетостта
Бюро по труда
Агенция за набиране на 
персонал
Кариерно ориентиране
Информация за работа
Вестник

Описание на 
работодателя
Компания/Фирма
Описание на позицията
Управител/Мениджър
Отговорник/Ръководител
Ръководител на екип
Специалист
Експерт
Административен 
персонал

Автобиография (CV)
Лична информация
Лични данни
Име и фамилия
Адрес
Националност
Дата на раждане
Пол
Мъж
Жена
Професионален опит

Нетна заплата
Брутна заплата
Доход
Възнаграждение
Придобивки/Ползи
Данъчен размер
Пенсионен план
Минимална заплата/ 
надница
Ставка на ден

Онлайн страница за 
търсене на работа
Съобщение
Обява за работа
Свободно работно място
Кариерни дни
Свободна позиция
Описание на работа
Финансова информация

Работник
Описание на работата
Отговорности
Задачи
Кандидат
Процедура
Продукт
Администрация
Услуги
Производство

Заемана длъжност/ 
Професия
Позиция (работна)
Основни дейности
Отговорности
Работодател
Сектор
Индустрия
Образование
Обучение
Квалификация

Ставка на час
Фиш за заплата
Платежна ведомост
Пари
Надница/Заплата
Бонус
Извънредно работно 
време
Здравна застраховка/
осигуровка

Регистрация
Документ
Превод
Легализация
Автобиография (CV)
Мотивационно писмо
Препоръки
Заявление/Молба
Формуляр за кандидатстване

Изисквания
Опит
Съответстващо 
образование
Шофьорска книжка
Разрешително за 
практикуване (на 
професия)
Валидно/а
Изтекло/а

Степен
Диплома
Сертификат
Професионални умения
Образователна 
институция
Лични умения
Език
Майчин език
Езикови умения
Комуникативни умения

Социално осигуряване
Данък върху доходите
Пенсия
Годишен отпуск
Отпуск по болест
Отпуск по майчинство
Възстановяване на 
разходи
Пенсионен план

Електронна поща/имейл
Ориентация
Наставничество
Регистрирам се
Кандидатствам
Подавам
Информирам

Комуникативни умения
Владеене на език
Ниво
Добро владеене
Срок
Работа в екип
Разрешаване на проблем
Критично мислене
Професионалист
Възможности
Работна среда

Организационни умения
Умения, специфични за 
работата
Дигитални умения
Шофьорска книжка
Хобита
Интереси
Контакти
Стаж
Доброволческа работа
Членство
Други дейности

Обезщетение за 
безработица
Банкова сметка
Кредитна карта
Дебитна карта
Ваучер
Фактура
ДДС (Данък Добавена 
Стойност)

КАК И КЪДЕ ДА КАНДИДАТСТВАМ ЗА РАБОТА РАЗБИРАНЕ НА ОПИСАНИЯ НА РАБОТА

СЪСТАВЯНЕ НА АВТОБИОГРАФИЯ (CV)

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

date of birth mother language
newspaper

date of birth mother language
newspaper

Дата на раждане Майчин език



Запл      та

Годи      ен отпуск

Дан      к върху до      одите

Социал      о осигуря      ане

Възнагра      дение

Банкoва        метка
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УПРАЖНЕНИЕ 1
Упражнения Попълнете липсващите букви в думите отдолу:

Вест      ик

Оп      сание на работа

Форм      ляр за канди      атстване

Агенция по зае      остта

С      ободно ра      отно м      сто

Ре      истрация 

На      ионалност

Обра     ование

Ези      ови у      ения

Про      есионален о      ит

Работо      ател

Дип      ома 

1. Трябва да       формуляр за кандидатстване.

2. Имам професионален       като електротехник.

3. Трябва да умеете да                   .

4. Притежавам добри                   .

5. Трябва да напишете                    . 

6.        включва данъци.

7. Имате ли                 ?

8. Можем да ви предложим                      от един месец.

УПРАЖНЕНИЕ 2

Попълнете празните места като използвате думите и фразите отдясно:

опит

комуникативни умения

пробен период

попълните

свободни работни места

мотивационно писмо

брутната заплата

работите като част от екип

Аби търси стаж от няколко месеца. Тя прочита следното описание на работа за свободно работно място 
във вестника.

Международна компания търси млад, перспективен и енергичен човек за платен стаж на непълно работно време. 
Предлагаме позиция на административен асистент. Успешният кандидат за стажа ще работи под ръководство и 
трябва да може да започне работа веднага. Предлагаме атрактивно възнаграждение, включително брутна заплата 
в размер на ХХХ лева, здравна застраховка, социално осигуряване, придобивки, годишен отпуск и т.н.

Отговорности:
- Да приема и да пренасочва телефонни обаждания
- Да организира и да уговаря срещи
- Да води кореспонденция
- Да поръчва офис консумативи
- Да извършва обща офисна работа
- Да помага с текущите дейности
- Да обслужва посетителите

Изисквания:
- Познания за процедурите за управление на офис
- Отлични умения за управление на времето
- Внимание към детайла и умения за разрешаване на проблеми
- Отлични комуникативни и организационни умения
- Умения за работа в екип
- Отлични езикови умения по английски език
- Съответстващото образование и дипломи са плюс

УПРАЖНЕНИЕ 3

УПРАЖНЕНИЕ 4

Упражнения Прочетете текста отдолу и отговорете на въпросите:

Напишете собствената си автобиография като включите лична информация, образование, 
професионален опит, езикови умения, други умения и компетенции, интереси и т.н. 

1. Какво търси компанията?

2. Каква позиция предлага компанията?

3. Кога е началната дата?

4. Какво трябва да умее да прави успешният кандидат?

5. Какви умения са необходими за позицията?
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Маркос е получил покана за интервю за работа. Той обсъжда с брат си, Рикардо.

Здравей, Рикардо! Най-накрая имам 
интервю за работа!

Строителната фирма, за която ти ми помогна 
да кандидатствам.

Това би ми било много полезно. Какво трябва 
да направя преди да отида там?

Но аз не говоря езика добре.

Това е вярно. Надявам се да ми дадат пробен период.

Чудесно! Коя компания те покани на 
интервю?

Перфектно! Аз съм работил при тях две години. 
Мога да ти помогна да се подготвиш за интервюто.

Успех!

Говориш достатъчно, за да представиш себе си добре. 
А можеш и да обясниш, че в момента посещаваш 
езиков курс. Така че скоро ще имаш напредък.

Първо, трябва да направиш проучване за 
компанията и нейната структура. Също така, събери 
информация за сферата на дейност.
След това трябва да се подготвиш за възможни 
въпроси, които ще ти зададат, и да измислиш 
отговори, които ще те опишат по най-добрия начин.
Не на последно място, трябва да се облечеш 
подходящо, да отидеш по-рано или навреме и да си 
подготвен със свои въпроси за интервюиращия.

Част 3: 
Получаване на работа

Диалог

2322



Рокия има интервю за работа с управителя на печатница. Тя е нервна, защото не говори 
езика много добре.

Добро утро, господине. Аз съм Рокия.

Регистрирах се в бюрото по труда и те ме информираха за това 
свободно работно място.

Добро утро, Рокия. Заповядай, седни. Кажи ми първо как научи 
за тази позиция?

Диалог

research working hours party agreementto agree

verhaal 3

24

Имам предишен опит в този сектор и искам да намеря по-нататъшно 
професионално развитие. В родната ми страна бях самонаето лице и имах 
малка печатница. Също така, зная, че вашият персонал включва хора от цял 
свят и това културно многообразие ми допада.

Аз съм отговорна, трудолюбива, креативна, надеждна и гъвкава. Също така, 
имам желание да уча, познавам индустрията в детайли и работя много добре в 
екип. Основните ми слаби страни са че все още не говоря добре езика и нямам 
професионален опит в тази страна. Но в момента посещавам езиков курс, което 
ще ми помогне да преодолея бързо първата си слаба страна. 
За втората ще ми трябва вашата помощ…

Много добре. И защо искаш да работиш за нашата компания?

Кажи ми нещо за себе си. Кои са силните и слабите ти страни?

Това ще стане ясно на края на интервюто.
Кажи ми, как работиш под напрежение? Тук често имаме кратки срокове…

Харесва ми нагласата ти. Мисля, че съм склонен 
да ти дам възможност. Имаш ли някакви 
въпроси за мен?

Може би все пак нямаш проблеми с говоренето 
на езика…

Свикнала съм. Като самонаето лице често 
трябваше да работа на удължено работно време, 
за да изпълня крайните срокове. Запозната съм с 
концепцията “възможно най-скоро”.

Да. Можете ли да ми кажете нещо за екипа, с който 
ще работя? Какъв трудов договор предлагате 
- срочен или безсрочен? Каква е заплатата? 
Колко работни часа е работната седмица? Кога е 
началната дата? Предлагате ли пенсионен план?

Кои са силните ти страни?

Кои са слабите ти страни?

Можем да ти предложим срочен договор.
Изпитателният срок е три месеца.
Началната дата е 1 март.

Аз съм отговорен, трудолюбив, мотивиран.

Не говоря добре езика.

Нямам опит в страната.

Фрази
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Думи Думи research working hours party agreementto agree

verhaal 3

Проучване

research working hours party agreementto agree

verhaal 3

Споразумение

research working hours party agreementto agree

verhaal 3

Работни часове

research working hours party agreementto agree

verhaal 3

Съгласявам се
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Компания/Фирма
Човешки ресурси
Интервюиращ
Описание на работа
Мотивационно писмо
Портфолио
Въпрос
Отговор
Проучване
Информация
Структура на компанията

Трудов договор
Споразумение
Срочен/Сезонен/
Безсрочен договор
Компания/фирма
Служител
Продължителност 
на договора/
споразумението
Начална дата

Рецепция
Уговорена среща
Офис
Транспорт
Предложение за работа
По избор
Силни страни
отговорен/отговорна
гъвкав/гъвкава
ефективен/ефективна
трудолюбив/трудолюбива

Крайна дата
Предмет на договора/
споразумението
Права и задължения
Задължение
Отговорности
Изпитателен срок/ 
Пробен период 
Работни часове
Работна седмица

компетентен/компетентна
точен/точна
приспособим/
приспособима
мотивиран/мотивирана
креативен/креативна
надежден/надеждна
Опит
Професионални умения
Развитие
Дигитални умения

Предизвестие
Възнаграждение
Нетна заплата
Брутна заплата
Прекратяване
Общи условия
Изменение
Техническа 
спецификация
Анекс

Техническо обучение
Познания за индустрията
Езикови умения
Комуникативни умения
Организационни умения
Разрешаване на 
проблеми
Лични умения
Слаби страни
Липса на умения
Липса на опит

Член
Клауза
Подписвам
Наемам
Договарям
Приемам/Съгласявам се
Отхвърлям
Отказвам/Отклонявам

ИНТЕРВЮ ЗА РАБОТА

ТРУДОВ ДОГОВОР

researchworking week

Работна седмица



2928

УПРАЖНЕНИЕ 1

УПРАЖНЕНИЕ 2

Упражнения Намерете 9 прилагателни, описващи човек. Търсете хоризонтално и вертикално.

Свържете въпросите със съответните отговори. След това дайте своите собствени отговори. 
Работете по двойки.

1. Кои са силните ти страни?

2. Кои са слабите ти страни?

3. Защо искаш да работиш за нашата компания?

4. Как научи за тази позиция?

5. Какво образование имаш?

6. Колко работни часа е работната седмица?

7. Колко дена годишен отпуск имам?

8. Кога е началната дата?

9. Какъв трудов договор предлагате?

10. Каква е брутната заплата?

Т А Н А Д Е Ж Д Е Н К

Ю Т Ф И В Е Ц С П О О

П Р И С П О С О Б И М

У У Г О Ф Я Х Б Ж А П

Б Д Ь О С Т Р Й З Т Е

М О Т И В И Р А Н О Т

Е Л Ж Б Н А Р М Ц Ч Е

И Ю К Р Е А Т И В Е Н

К Б Н Й Г Д О К Д Н Т

Л И А З О Ъ Г П Я Ч Е

У В Е Ф Е К Т И В Е Н

На 1 юни.

20 дена.

Предлагаме безсрочен договор с изпитателен срок.

700 евро на месец. 

Искам да придобия повече опит.

Чрез приятел.

Аз съм отговорен и трудолюбив.

Имам средно образование.

40 часа. 

Не говоря добре езика.

Маркос е получил покана за интервю за работа. Той обсъжда с брат си, Рикардо.

Маркос:  Здравей, Рикардо! Най-накрая имам интервю за работа!
Рикардо: Чудесно! Коя компания те покани на интервю?
Маркос: Строителната фирма, за която ти ми помогна да кандидатствам.
Рикардо: Перфектно! Аз съм работил при тях две години. Мога да ти помогна да се подготвиш за интервюто.
Маркос: Това би ми било много полезно. Какво трябва да направя преди да отида там?
Рикардо: Първо, трябва да направиш проучване за компанията и нейната структура. Също така, събери 
 информация за сферата на дейност. След това трябва да се подготвиш за възможни въпроси, 
 които ще ти зададат, и да измислиш отговори, които ще те опишат по най-добрия начин. Не на 
 последно място, трябва да се облечеш подходящо, да отидеш по-рано или навреме и да си 
 подготвен със свои въпроси за интервюиращия.
Маркос: Но аз не говоря езика добре.
Рикардо: Говориш достатъчно, за да представиш себе си добре. А можеш и да обясниш, че в момента 
 посещаваш езиков курс. Така че скоро ще имаш напредък.
Маркос: Това е вярно. Надявам се да ми дадат пробен период.
Рикардо: Успех!

УПРАЖНЕНИЕ 3

УПРАЖНЕНИЕ 4

Упражнения Чуйте следния диалог два пъти и отговорете „вярно” или „грешно”:

Поканили са ви на интервю за работа в компания от сектора „Хотелиерство и ресторантьорство”.
Разделете се по двойки и пресъздайте интервю за работа. Единият от вас е интервюиращият, 
който трябва да измисли история за компанията, свободната позиция, изискванията за работата 
и т.н. Другият е кандидатът за работа, който трябва да се представи, да опише образованието и 
професионалния си опит и да зададе някои въпроси на интервюиращия. 

1. Маркос е получил интервю за работа в строителна компания.

2. Рикардо предлага да помогне на Маркос да се подготви за интервюто.

3. Рикардо ще даде информация на Маркос за структурата на компанията 
 и нейните дейности.

4. Маркос изобщо не говори езика. 

5. Рикардо казва, че Маркос не трябва да закъснява за интервюто и трябва 
 да се облече добре.

6. Маркос ще започне да посещава езиков курс следващия месец.

7. Маркос се надява да получи стаж в компанията.

Вярно Грешно
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Йосеф си е намерил работа като общ работник в склад и е първият му работен ден. 
Той разговаря с колега.

Добро утро! Аз съм Йосеф. Днес започвам работа.

Добре съм, благодаря!

Да, имам нужда от помощ. Бих искал да говоря с 
управителя, за да го попитам какви са ми задачите 
и отговорностите за днес.

Добре, благодаря!

Здравей, Йосеф! Как си днес?

Имаш ли нужда от някаква помощ?

Не е нужно. Аз ще бъда твоят ръководител.
Ела с мен в залата за срещи. Ще се запознаеш 
с колегите ти, а аз ще обясня всичко. Трябва 
да знаеш, че тоалетните са тук вляво, имаш 
отстъпка за персонал в столовата и обедната 
почивка е 45 минути.

Част 4: 
 На работа!

Диалог



�re telephone toilets to write to clean

verhaal 4

Фрази
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Диалог

Йосеф и колегите му са в залата за срещи и получават инструкции от ръководителя.

Извинете, можете ли да говорите по-бавно. Все още не 
говоря езика добре и не разбирам всичко.

Кога е крайният срок?

Няма проблем!

Опасност!

Мокър под!

Използвайте 
стълбите!

Запалимо!

Влизането 
забранено! 

Авариен изход Място за среща

Пушенето 
забранено!

Високо 
напрежение!

Добро утро на всички! Днес имаме голяма доставка. Трябва 
да планираме работата. Ти ще посрещнеш шофьора, 
ще се подпишеш за доставката и ще се погрижиш за 
документите. Ти трябва да провериш фактурата и номера 
на доставката. Ти ще подготвиш склада за пакетите.

Да, разбира се!
Ти ще местиш кутиите, а ти ще му помагаш.
Ти ще координираш работниците. Ако има проблем, 
ще докладваш на мен. Аз ще надзиравам процеса и ще 
контролирам качеството на работата. Качественият 
контрол е моя отговорност.

Трябва да свършим работата днес!

Благодаря за вниманието! 
Хубав ден!
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discount on time �realarm
Тоалетни

Намаление/ 
Отстъпка
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Чистя
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Пиша

discount on time �realarm

Пожар

discount on time �realarm

Навреме

Работа
Офис
Работно място
Работно място/Работно 
пространство
Завод/Фабрика
Фабрика
Магазин
Склад
Здание/Съоръжение
Оборудване/Съоръжение
Машина
Компютър
Телефон
Канцеларски материали
Документ
Продукт
Производствен процес
Материал

Пожар
Пожарникар
Пожарна аларма/Тревога 
за пожар
Детектор/Аларма за дим
Изход
Противопожарен изход
Авариен изход
Стълби
Пожарогасител

организирам
координирам
ръководя/управлявам/ 
справям се с
помагам/подпомагам
изпълнявам/извършвам
заемам се/наемам се/
поемам задължение 
отчитам (се)/докладвам
подготвям
работя
снабдявам
пиша
уреждам/уговарям

Инвентар
Работник
Управител
Отговорник/Ръководител
Колега
Екип
Шеф
Секретар/Секретарка
Клиент
Клиент/Купувач
Шофьор
Куриер
Краен срок
Фактура
Оферта/Предложение
Проект
Задача
Задължение

Дим/Пушек
Врата
Място за среща
Риск
Нараняване/Травма
Инцидент/Произшествие
Първа помощ
Предпазна мярка
Безопасност
Мерки за безопасност

отговарям/вдигам 
(телефона)
вдигам
правя
служа/обслужвам/
сервирам
поръчвам/подреждам/ 
нареждам
взимам поръчка
чистя/почиствам
мия
грижа се за
ръководя/надзиравам
предоставям/осигурявам

Отговорност
Внимание
Информация
Проблем
Решение
Среща
Конференция
Зала за срещи
Конферентна зала
Качествен контрол
Критерий за качество
Инспекция/Проверка
Разписание/График
Уговорена среща
Коктейл/Прием
Столова (за хранене)/
Лавка
Паркинг

Каска
Предупреждение
Забрана
Инструкция
Опасност/Риск
Здраве
Здравеопазване/Грижа 
за здравето
Инспекция/Проверка
Шум

снабдявам
поддържам
подкрепям/подпомагам
контролирам/наглеждам
произвеждам/изработвам
инсталирам/монтирам
разработвам/развивам
строя/изграждам
сглабям/монтирам
заменям/подменям
обработвам
планирам
свършвам/приключвам
опитвам

Асансьор
Тоалетни
Съблекалня
Оплакване
Намаление/Отстъпка
Доставка
Дата на доставка
Проследяване
Бюджет
Разходи
Навреме
Късно/Със закъснение
Смяна
Обедна почивка
Почивка
Началник
Извънредно работно 
време

Защита/Предпазване
Вентилация
Статично електричество
Предпазен/Профилактичен
Предпазване/Превенция
Наредба/Правилник
Наредба/Правилник за 
безопасност
Дефибрилатор
Удар/Шок

закрепвам/поправям, 
фиксирам
произвеждам/изработвам
изпробвам/изпитвам
поправям
карам/возя/шофирам
движа/местя/премествам
оценявам
подписвам
проверявам
удостоверявам/ 
потвърждавам/проверявам
оправдавам/доказвам
подобрявам

НА РАБОТНОТО МЯСТО

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

ДЕЙСТВИЯ НА РАБОТА
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УПРАЖНЕНИЕ 1

УПРАЖНЕНИЕ 2

Упражнения Свържете действията със съответната дума:

Подредете буквите така, че да получите думи или фрази, свързани със здраве и безопасност при 
работа. Следвайте обясненията:

организирам

координирам

поправям

подписвам

почиствам

изпълнявам

докладвам

вдигам

произвеждам

спазвам

АКСАК

ШУЕТЕНОП БАРАЗОНЕН 

ЕНРАИВА ХИОЗД

НАПОТСОС

ОКОСИВ ЕЖЕРПАНЕИН

ТОЗАВИЛЕН НАРЕБЗАОН

ВЕМИНАИН

РЪМКО ДОП

ЖПОНРАА РАМАЛА

БЪСИТЛ

краен срок

договор

среща

задача

телефон

машина

продукт

работно място

проблем

работници

Това се носи на строителна площадка.

Това не е разрешено на публични места.

Трябва да го използвате в случай на опасност.

Предупреждава, че не е безопасно.

Електричеството там може да ви нарани.

Забранено е минаването през вратата.

Трябва да бъдете внимателни.

Можете да се подхлъзнете и да паднете.

Сигнализира в случай на пожар.

Трябва да ги използвате в случай на пожар.

УПРАЖНЕНИЕ 3

УПРАЖНЕНИЕ 4

Упражнения Чуйте диалога два пъти и попълнете празните места със съответните глаголи:

Изберете си професия и напишете описание на задачите и дейностите необходими, 
за да изпълните ежедневните си задължения.

докладваш

подготвиш 

   координираш      

свършим 

провериш

планираме    

контролирам     

подпишеш

местиш

Йосеф и колегите му са в залата за срещи и получават инструкции от ръководителя.

Ръководител:  Добро утро на всички! Днес имаме голяма доставка. Трябва да        работата. 

  Ти ще посрещнеш шофьора, ще се           за доставката и ще 

  се погрижиш за документите. Ти трябва да                 фактурата и номера 

  на доставката. Ти ще   склада за пакетите.

Йосеф:  Извинете, можете ли да говорите по-бавно. Все още не говоря езика добре и не разбирам 

  всичко.

Ръководител: Да, разбира се!

  Ти ще                кутиите, а ти ще му помагаш. Ти ще  

   работниците. Ако има проблем, ще    на мен. Аз ще надзиравам 

процеса и ще    качеството на работата. Качественият контрол е моя отговорност.

Йосеф:  Кога е крайният срок?

Ръководител: Трябва да   работата днес!

Йосеф:  Няма проблем!

Ръководител: Благодаря за вниманието! Хубав ден!
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