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Информационната система за обмен на информация между  
бизнеса и средните професионални и висшите учебни заведения,  
с цел улесняване търсенето и наемането на работа, е реализирана 
по проект на Конфедерацията на работодателите и индустриал-
ците в България (КРИБ) с финансовата подкрепа на оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана  
от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Информацион-
ната система притежава мощен софтуерен инструмент, проекти-
ран и разработен като средство за подобряване на комуникацията 
между работодателите, от една страна, и учащите се и младите 
специалисти, от друга, в ролята им на участници в пазара на труда.

Въведение

 Информационната система притежава мощен 
 софтуерен инструмент за подобряване 
 на комуникацията между работодателите 
 и учащите се.
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Информационната система е мощен инструмент, проектиран  
и разработен като средство за подобряване на комуникацията 
между работодателите от една страна и учащите се и младите 
специалисти, от друга, в ролята им на участници в пазара на труда. 

Информационната система се състои от разработена  
софтуерна платформа, която изпълнява функциите по събиране, 
съхранение, обработка на информацията, свързана с учащите се  
и завършващите висшите и средни професионални учебни заведе-
ния, и работодателите – членове на КРИБ, с цел подобряване  
на комуникацията в процеса на търсенето и предлагането  
на работа. 

Два са типовете потребители, които са основните ползвате-
ли на информационната система, и в същото време са създатели 
на информационното съдържание в нея.

Първият тип са учащите се и потенциални участници в пазара 
на труда, в ролята им на търсещи реализация. За тях е разработен 
механизъм за създаване на представяне в системата – профил, 
който отразява придобитите образователни степени, квалифи-
кации и умения. Платформата осигурява на тази група ползватели 
възможност да създадат профил, който ги представя пълно  
и детайлно, дава им възможност да отразят своите очаквания  
за реализация, да създадат кандидатура и да я представят 
на потенциалните работодатели. 

Какво представлява 
информационната 
система?

 Информационната система е мощен 
 инструмент, проектиран и разработен 
 като средство за подобряване 
 на комуникацията между работодателите 
 от една страна и учащите се и младите 
 специалисти, от друга, в ролята им 
 на участници в пазара на труда.

21 работодателиобучаеми
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Потребителите на Информационната система от втория тип 
са представители на работодателите, в качеството им на пред-
лагащи реализация. Те разполагат със средства за създаване  
на профил на компанията в системата, в който да включат основ-
ни данни за компанията, както и да присъединят лого и корпора-

тивна брошура.
Информационната система позволява на тази група потреби-

тели да създават следните типове информационно съдържание:
• обявление за свободна работна позиция, създадено  

по шаблон, в който са зададени характеристиките на работната 
позиция;

• обявление за свободна стажантска позиция, създадено 
по шаблон, в който са зададени характеристиките на стажантска-
та позиция;

• новина, която се адресира към обучаемите;
• събитие, което адресира към обучаемите – семинари, обуче-

ния, конференции, изложения;
• кауза, за която работодателят търси подкрепа и публич-

ност сред младите хора; 
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Информационната система притежава разработен алгоритъм 
за визуализация на всички типове информационно съдържание, 
създадено от различните типове ползватели, като реализира ос-
новните функционалности – събиране, обработка, структуриране, 
извличане на информацията. Информационната система разполага 
с механизъм за идентификация на потребителите и структурира 
въведената информация според правата и ролите, които са им 
предоставени.

Като неделима част от информационната система са изгра-
дени и функционират два пилотни информационни центъра, раз-
положени на територията на висшите учебни заведения, където 
концентрацията на потенциални ползватели на информационната 
система е много голяма. Изградените информационни центрове 
представляват средство за популяризация на възможностите на 
информационната система, за ефективна реклама и за привличане 
на младите хора. В информационните центрове са реализирани 
система за визуализация и система за интеракция. 

Информационен канал, който представя:

• наименование на програмата, 

чрез която се осъществява проектът;

• институциите и партньорите, 

които стоят зад проекта.

Запознаване със стъпките, 

които е необходимо  

да бъдат изпълнени,  

за да се постигне желания 

резултат за намирането 

на работно място.
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Системата за визуализация се реализира от професионален 
публичен дисплей за излъчването на медийно съдържание. Разрабо-
теното съдържание, което излъчва системата за визуализация, 
осигурява непрекъснат процес на информираност на аудиторията 
за възможностите на информационната система. Разработената 
концепция за медийно съдържание включва в себе си информационен 
поток, илюстриращ динамиката на случващото се в системата. 
Този поток съдържа информация за активни обявления, събития, 
новини и каузи, публикувани от работодателите. Тази информация 
има образователен характер. Други информационни потоци, вклю-
чени в медийното съдържание, изобразяват информация от общо 
значение, като информация за часа, времето и други динамични 
компоненти, които формират зона на интерес, която наблюдате-
лят търси съзнателно и целенасочено. Основен компонент  
на системата за визуализация, чрез който се осигурява гледае-
мост, са интервалите на излъчване на медийните потоци. Те са 
съобразени с типа и количеството информация, която се поднася 
на аудиторията. 

Обща информация, която 

запознава зрителите  

със системата.

Информационният  

канал е подкрепен  

с отличителни графични 

съобщения, което осигурява 

разпознаваемост.


Последни новини, събития и каузи;


Статистически данни, които имат за цел да демонстрират 

положителния ефект на системата;


Прогноза за времето;


Час и дата.
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Системата за интеракция е реализи-
рана чрез публичен киоск с интерактивна 
повърхност и разработено подходящо 
съдържание, което цели да създаде разпоз-
наваемост на информационната система. 
Системата за интеракция цели да популя-
ризира сред потенциалните ползватели ин-
формационната система, да ги активизира 
за използването є и да осигури механизъм 
за обратна връзка чрез анкетна форма. 
Формата за обратна връзка чрез анкета 
може да бъде използвана за разработване 
на допитване до учащите се. Системата 
за интеракция реализира серия от функ-
ционалности, като достъп до системата, 
предоставяне на ползвателите на инфор-
мационни и образователни брошури  
и развлекателни компоненти за привличане 
на аудиторията. 

Начален екран  

на информационното 

съдържание. Предоставя 

достъп до системата, 

материали с описание  

и развлекателна част  

под формата на игри.

Вход към системата, 

откъдето потребителите 

могат пълноценно  

да оперират с нея.

Материали, описващи 

същността и функциите 

на системата. При проявен 

по-сериозен интерес, 

потребителите могат  

да изпратят брошурите  

до своя електронна поща.

Пъзел и игра за памет, 

които затвърждават 

отличителните белези 

на системата.
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Системата е мощен инструмент за обмен на информация  
в процеса на търсене и предлагане на работа. Участници в този 
процес са потребителите на Информационната система – обучае-
мите, от една страна, и представители на компаниите работода-
тели, от друга. 

Комуникацията между участниците в процеса излиза от тясна-
та рамка на търсенето и предлагането на работа. В тази връзка, 
информационната система е полезен инструмент и може да бъде 
използвана не само от лицата, пряко ангажирани с човешките 
ресурси в компаниите, но и от лица, отговорни за корпоративната 
визия и връзките с обществеността. Възможностите на инфор-
мационната система позволяват бързо и ефективно посланията 
на работодателите да достигнат до широка аудитория и по този 
начин да постигнат максимален ефект. 

За кого е предназначена 
Информационната 
система?

 Информационната система е полезен 
 инструмент и може да бъде използвана 
 не само от лицата, пряко ангажирани 
 с човешките ресурси в компаниите, 
 но и от лица, отговорни за корпоратив-
 ната визия и връзките с обществеността.
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Представителите на компаниите работодатели са основни 
ползватели на информационната система. Освен функционалности-
те, свързани със създаване на профил на компанията, и конкретно 
съдържание, свързано с публикация на обявления, новини, събития  
и каузи, които вече бяха описани, потребителите имат на разполо-
жение и богат инструментариум за получаване, структуриране  
и обработка на информацията.

Потребителят притежава възможност да:

Какви възможности 
за работодателите 
предлага системата?

• разглежда профилите на регистрираните обучаеми,  

като има възможност да формира листи с предпочитани;

• реализира търсене в профилите на регистрираните 

обучаеми, по зададен критерий от профила на обучаем  

или по ключова дума, както и да съхранява резултата  

от търсенето;

• реализира търсене чрез повече от един критерий,  

като по този начин може да селектира обучаемите;

• получава препоръка от системата за други, потенциално  

интересни профили на регистрирани обучаеми на всеки етап  

на търсене или разглеждане на профил;

• получава кандидатури в отговор на публикувани обявления;

 Потребителят получава известяване 
 по електронна поща за всички активности, 
 свързани с неговия профил.
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 Регистрацията за използване 
 на системата се извършва след получаване 
 на писмо-покана по електронен път.

Информационната система е достъпна за работодателите, 
чрез интернет портал с ограничен достъп. Достъп до системата 
от страна на работодателите трябва да бъде предоставен  
на едно или няколко лица, оторизирани за това. Регистрацията  
за използване на системата се извършва след получаване на писмо-
покана по електронен път.

При първоначален достъп на информационната системата от 
работодател, е необходимо да се създаде профил на компанията.  
За целта е разработена регистрационна форма, съдържаща основ-
на информация за компанията.

При достъп до информационната система на регистриран 
работодател, той получава достъп до собствен работен плот, 
от който има достъп до пълната функционалност на системата. 
Работният плот има следните зони:

• Зона за създаване на съдържание – позиционира се в горния 
десен сегмент на работния плот. Тази зона съдържа бутони за дос-
тъп до функционалностите за създаване на съдържание – „Създай 
обявление за работна позиция“, „Създай обявление за стажантска 
позиция“, „Създай новина, събитие, кауза“.

• Зона за управление – съдържа бутоните „Начало“, „Информация 
за платформата“, „Профили на обучаеми“, „Моите обявления“  
и „Моят профил“.

• Зона за визуализация на информация – заема централната 
част на работния плот. Това е зоната, в която се визуализират, 
при  избор, профилите на обучаемите, активните обявления, по-
стъпилите кандидатури и препоръките на системата.

• Информационна зона – заема долната част на работния плот  
и съдържа информация за новини, събития и каузи, публикувани от 
работодатели.

Как да използваме 
Информационната 
система?
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Зона за създаване на съдържание
Позиционира се в горния десен сег-
мент на работния плот. Тази зона 
съдържа бутони за достъп до функ-
ционалностите за създаване на 
съдържание – „Създай обявление за 
работна позиция“, „Създай обявление за 
стажантска позиция“, „Създай новина, 
събитие, кауза“.Зона за управление

Съдържа бутоните „Начало“, „Информация за платформата“, 
„Профили на обучаеми“, „Моите обявления“ и „Моят профил“.

Зона за визуали-
зация на инфор-
мация
Заема централна-
та част на работ-
ния плот. Това  
е зоната, в която 
се визуализират, 
при избор, профили-
те на обучаемите, 
активните обявле-
ния, постъпилите 
кандидатури  
и препоръките  
на системата.

Информационна зона
Заема долната част на работния плот  
и съдържа информация за новини, събития 
и каузи, публикувани от работодатели.
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Основните функционалности, реализиращи създаването на обяв-
ления са достъпни чрез избор на бутоните „Създай обявление  
за работна позиция“ и „Създай обявление за стажантска позиция“. 
Този избор реализира следния сценарий – отваря се форма  
за създаване на обявление, в която се попълват следните компо-
ненти – наименование на позицията, тип на заетостта, описание  
на задължителните изисквания, описание на препоръчителните 
изисквания, период на активност. Тази информация, в структури-
ран вид, се визуализира при достъп на системата от регистриран 
обучаем, върху собствения работен плот.

наименование на позицията

населено място

работна позиция

пълен работен ден

неограничен период ограничен период от до

стажантска позиция

половин работен ден почасова работа

описание на задължителните изисквания описание на препоръчителните изисквания

допълнителни бележки

дата дата

• тип на заетостта  

и наименование;

• населено място  

и работно време;

• период на активност;

• задължителни  

и препоръчителни  

изисквания;

• допълнителни бележки.

 Информацията от дадено обявление 
 се визуализира в структуриран вид при 
 достъп на системата от регистриран 
 обучаем, върху собствения работен плот.
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заглавие

новина

от до

събитие кауза

изображение

период на активност

кратко описание

пълно описание

дата

Прелисти...

дата

Функционалността за създаване на новина, събитие или кауза, 
се реализира чрез избор на съответния бутон от зоната  
за създаване на съдържание. Реализира се следният сценарий – от-
варя се форма за създаване на новина, събитие или кауза. Форма-
та съдържа следните компоненти – наименование, тип (новина, 
събитие или кауза), кратко описание, пълно описание, подкрепящо 
изображение, период на активност. Тази информация, в подходящ 
графичен вид, се визуализира върху работния плот на обучаемите  
и на работодатели в информационната зона. Визуализацията  
в тази зона е с краткия текст на обявленията и с възможност  
за визуализация на пълния текст и подкрепящото изображение,  
при избор на опцията „Още“. Пълните текстове на публикациите  
се визуализират и на точките, където са монтирани професионал-
ни екрани, които са част от системата за визуализация.

 Пълните текстове на публикациите 
 се визуализират и на точките, където 
 са монтирани професионални екрани.
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При избор на функционалността „Профили на обучаеми“ от зона-
та за управление върху работния плот, в зоната за визуализация се 
изобразява списъкът на регистрираните обучаеми и възможните 
опции за търсене по критерии или ключови думи. На всеки етап  
от търсенето в долната част на зоната се визуализират препоръ-
ките на системата, за други профили на обучаеми, които вероятно 
биха представлявали интерес. 

На този етап работодателят може да реализира функционал-
ността „създаване на листи с предпочитани“. Маркирането  
на профил като предпочитан се извършва чрез бутон, изобразяващ 
сърце в последната колона на списъка. Списък с предпочитани  
се визуализира от менюто за управление чрез избор на бутон  
със същия графичен символ и текст „Предпочитани“.

При избор от менюто за управление на „Моите обявления“  
в падащо меню, потребителят получава възможност за избор  
на някоя от следните възможности – да прегледа активните обяв-
ления, да зареди списък с постъпилите кандидатури по конкретно 
обявление (със сигниране на броя) или постъпилите искания  
за препоръка (със сигниране на броя). 

Функционалността за поискване на препоръка е разработена, 
с цел подобряване на комуникацията, и представлява възможност 
регистриран обучаем да поиска препоръка от работодател,  
с когото вече е имал взаимоотношения в стажантска програма  
или друго събитие, адресирано към кариерно развитие. Тази препо-
ръка се визуализира в профила на обучаемия.

При избор от менюто за управление на „Моят профил“ в пада-
що меню, потребителят получава възможност за избор на някоя 
от следните възможности – визуализация и/или редактиране на 
собствения профил, възможност за получаване на статистическа 
информация – брой активни обявления, кандидатури, брой профили. 

В менюто за управление на „Моят профил“ потребителят полу-
чава достъп до менюто „Настройки“. Тук потребителят може  
да реализира функционалностите, свързани с управление на профи-
ла. Настройките включват избор да се получават ли известявания 
по електронна поща за събития, настъпили в профила, и за кои 
от тях. Това е менюто, от което могат да бъдат деактивирани 
съществуващи обявления.

 Създаване на листи 
 с предпочитани 

 Моите обявления 

 Моят профил 
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Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Опера-

тивна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфи-
нансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Опера-
тивна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Конфе-
дерация на работодателите и индустриалците в България и при 
никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Дого-
варящия орган. Проектът се финансира от Европейския социален 
фонд и Република България.

Съставил:
РИСК Електроник
2015
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