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Иновации в човешките ресурси

Два пъти годишно български работодатели 
могат да установят директен контакт  с 
българските студенти и млади професиона-

листи в германия и великобритания и да ги запозна-
ят с  възможностите за реализация на родна почва.

Български кариерен форум (BG Careers Fair) по-
настоящем е единственото по рода си кариерно 
изложение за българи в чужбина. организирано от 
и за български студенти и млади професионалисти 
зад граница, 

събитието предоставя възможността на 
посетителите да научат повече за профе-
сионалната реализация на родна почва, да се 
запознаят с едни от най-добрите български 
работодатели и да научат повече за българ-
ския бизнес. 

Димитър Ненчев, съосновател на инициативата, 
разказва, че идеята за български кариерен форум 
в чужбина се ражда в Лондонския икономически 
университет след изтощителна 3-часова лекция по 
индустриален мениджмънт. разглеждайки универ-
ситетска брошура с всевъзможни кариерни съби-
тия, силно впечатление му правят тогава събити-
ята, насочени специално към китайските, немските 
и френските студенти. въпросът, който си задава 
Димитър, е защо няма български кариерен форум в 
Лондон? така започва едно смело начинание.

НАЧАЛОТО
Както всяко ново начало, и това на българския 

кариерен форум започва с трудности и изпита-
ния. още преди първото издание  през 2013 г. сери-
озни проблеми  карат младите български студенти 
да поставят идеята си под съмнение. Привличане-
то на големите 
български ком-
пании, за да взе-
мат участие в 
изложението, се оказва доста трудно, тъй като 
младите ентусиасти нямат какво друго да пока-
жат освен своята визия за български кариерен 
форум. През декември 2012 г. започва упорито 
обикаляне из офисите в София с костюм, чадър в 
ръка и надеждата за осъществяване на идеята. 

български кариереН форум
Или за връзката между България и нейната младеж в чужбина

именно тогава студентите получават и подкрепа 
от Посолството на република България в Лондон и 
Български културен институт, които са основни 
партньори на организацията и до днес.

През следващата 2014 година събитието се 
разраства. изложения са организирани както в 
Лондон, така и в Единбург. резултатите от фо-
рума са повече от надеждни – отбелязва се ръст 

както от посе-
щаемост, така 
и от позитивни 
коментари. Ам-

бициозният екип от студенти започва да се раз-
раства. Студентите, макар 

разпръснати из Европа, от Лондон през 
Швейцария и Германия чак до България, под-
държат непрестанна връзка и работят за 
предстоящото изложение.

Защо няма български кариерен форум в Лондон? Така 
започва едно смело начинание.

Калоян Иванов, сдружение „Български кариерен форум“



1/251/2016 13

Иновации в човешките ресурси
Постепенно се ражда идеята за 

български кариерен форум в Германия, който 
бива реализиран успешно за първи път през 
2015 г. 

заедно с поредното издание на форума в Лондон. 
Само през изминалата година, форумът успява да 
привлече интереса на над 650 българи в германия 
и великобритания. за да се запознаят с талант-
ливите български студенти и специалисти и да 
им разкажат повече за това, каква реализация ги 
очаква у дома, идват над 40 български фирми от 
разнообразни индустрии. Сред тях са бързо разви-
ващи се български фирми, международни компании 
и организации от неправителствения сектор.

ПОЛЗИ
Мария Пенчева, една от проявилите интерес 

към изложението в Лондон, пише следното в от-
ворено писмо до организаторите: „Най-оптимис-
тичният ми вариант, това, което мечтая да 
постигна, е да си намеря стаж за лятото в ком-
пания в Бълга-
рия, където да 
създам необ-
ходимите кон-
такти и впо-
следствие да започна работа в България след 
завършването си. това, разбира се, е идеалният 
план. Затова и очаквам форума през март с го-
лямо нетърпе-
ние“.

Много от мла-
дите хора, оти-
шли на форума, са водени именно от този мотив и 
очакват с нетърпение възмож-
ността да се докоснат до ре-
алността на българския бизнес. 
Студентите, стоящи зад орга-
низацията на събитието, пък са 
вдъхновени от желанието си да 
осъществят така необходимия 
контакт между българските 
работодатели и българите зад 
граница. 

Максим Пенев, студент по 
бизнес информатика в Универ-
ситет Манхайм и координатор 
на връзките с българските об-
щества в германия вярва, че да 
бъдеш полезен на страната 
си от дистанция, е не само 

възможно, но и дълг на всеки един, който я е 
напуснал, за да следва висшето си образование 
в чужбина. в кариерния форум той вижда чудесна 
възможност да убеди както самия себе си, така и 
посетителите, че и в България има възможнос-
ти за реализация.

ПОДГОТОВКАТА
20 часа английско време. 21 часа германско/ис-

панско/швейцарско/датско време. 22 часа българ-
ско време. Скайп разговор. така започват всички 
работни срещи. обикновено през почивните дни, 
но се случва да е и през седмицата - след работа, 
лекции, изпити и ангажименти.

Шест държави и сплотен екип от мотиви-
рани и свежи младежи, пръснати из Европа, 
но обединени от една визия - това е всичко, 
което е необходимо за успешната реализа-
ция на кариерния форум. 

Натрупаният опит и обратната връзка от посе-
тителите и изложителите карат организатори-

те да вярват, че 
разстоянието 
не е пречка пред 
желанието да 
вършиш нещо 

значимо за България.
такъв е екипът, заел се с отговорната инициа-

тива. С огромно желание и енергия се правят пла-
нове, решават се 
проблеми, дават 
се предложения, 
завършват се 

задачи. Да се посветиш на проект и да видиш как 

 През изминалата година, форумът успява да при-
влече интереса на над 650 българи в Германия и 

Великобритания.

Разстоянието не е пречка пред желанието да вър-
шиш нещо значимо за България.
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Рубрика
усилията водят до реализира-
нето му, е най-голямото въз-
награждение за доброволците. 
те изживяват всички моменти 
около осъществяването на фо-
рума много емоционално. от 
самото начало – първият реги-
стриран изложител, първият 
регистриран посетител, пър-
вият въпрос, първото изказано 
мнение, първата статия; до 
края – първата обратна връзка, 
първата похвала, първата кри-
тика, първият нает студент 
след форума.

Научават много, работей-
ки заедно. всеки член на екипа 
е свободен да избере сам звеното, на което иска 
да се посвети и да помага. Хобито и страстта се 
превръщат в действителна работа, научената от 
всеки урок суха теория се прилага в действител-
ност.

Ангел Игнатов, съосновател и ит координа-
тор, смята, че 
дългогодишното 
му участие във 
форума му по-
мага да развива 
редица качества, излизащи от сферата, с която 
се занимавам академично и професионално. Като 
част организацията, той 

успява да научи ценни уроци, свързани с ра-
ботата в дигитален екип, управление на 
хора и ефикасно взимане на решение. 

отделеното време пък го кара да възприема BG 
Careers Fair като важна част от ежедневието си и 
личностното си развитие. 

В момента младите предприемачи се занима-
ват усилено с подготовката на BG Careers Fair 2016 
през март и април в Лондон и франкфурт съответ-
но. търсят се усилено контакти в различните сту-
дентски български общества, в медии и компании, 
както и се прави опит за привличане на всеки, кой-
то има интерес. интерес и позитивни отзиви не 
липсват от тези, намерили си работа чрез форума. 
Мартин Боянов, вече служител в Комфо, споделя, 
че в България „има голям потенциал за развитие, 
стига да го искаш и да го търсиш“. Мирослав Не-
нов, който намери стаж в Мусала Софт, разказва, 
че се чувства най-добре в България и чрез форума 

намира повод най-накрая да се завърне.
Българското посолство в Лондон е един от ос-

новните партньори на изложението. тодор Кръстев, 
ръководител на службата по трудови  и социални 
въпроси към Посолството, смята че силният инте-
рес от страна на студенти и млади специалисти 

към форума само 
доказва нуждата 
от провеждане-
то му. Кръстев 
допълва, че “има 

погрешно разбиране, че всички българи, които оти-
дат да живеят в чужбина, нямат желание да се вър-
нат в страната и да започнат своята кариера там. 
Тази връзка не е прекъсната и има реален интерес 
от получаване на информация за възможности за 
стартиране и развитие на кариера в България.”

Подобна платформа за среща между българския 
бизнес и младите талантливи българи зад граница 
с желание за развитие е повече от необходима. 

Организаторите на изложението са убедени, 
че младите българи, които живеят в чужби-
на, искат и могат да се реализират в Бъл-
гария. Когато се прибират у дома, те са по-
зрели и жадни за нови предизвикателства, 
притежават всички необходими качества, 
за да се справят в предизвикателната ико-
номична среда в България 

и дават една различна гледна точка, споделят ре-
дица от участващите в изложението фирми. А вие 
как смятате?
 Уебсайт на организацията: 
https://bgcareersfair.com

Да се посветиш на проект и да видиш как усилията 
водят до реализирането му, е най-голямото възна-

граждение за доброволците. 


