
 
 
 

 
Стр. 1 от 5 

Видове автобиографии и кога да ги ползваш 
 

Съществуват 3 основни вида автобиографии – хрологична, функционална и 
комбинирана.  

 

1. Хронологична автобиография 
Хронологичната автобиография започва с последователно изреждане на твоята 
работна история, започвайки първо с най-скорошната ти позиция, а под нея са 
изредени останалите ти местоработи и позициите, които си заемал на тях в обратен 
хронологичен ред.  
Хронологичната автобиография обикновено съдържа също и Професионална цел 
и/или Изявление в началото си.  

Информацията за образованието ти, заедно с придобитите от теб умения и 
сертификати, е включена веднага след секцията с трудовия ти стаж.  

Тази структура ти позволява да презентираш твоите повишения и развитие в 
кариерата, и е предпочитана от хора с не много голям опит, както и от 
професионалисти, които търсят израстване. 

Работодателите обикновено предпочитат този тип автобиография, защото лесно  
виждат какво, къде и кога си работил.  

 

2. Функционална автобиография (базирана на 
уменията ти) 

Функционалната автобиография се фокусира върху твоите умения, а не върху 
хронологията на работната ти история.  

Автобиографията започва със секция „Професионални умения“ или „Постижения“ с 
изброени в нея различни твои умения, които си придобил и развил през годините и 
които са най-подходящи за позицията, за която кандидатстваш. 

Чрез подчертаване на уменията ти, а не на работната ти история, акцентираш върху 
твоята квалификация за позицията, за която кандидатстваш. 

Имай предвид, че този формат не се харесва особено от всички работодатели, тъй 
като не могат да сканират набързо какво и къде си работил, а се налага да прочетат 
всичко, за да придобият пълна представа за кандидатурата ти.  

Функционалната автобиография се ползва основно от хора, искащи да сменят 
кариерата си или от тези, които имат прекъсвания в трудовия си стаж.  
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Също така този формат е полезен и за хора без или с много малък трудов опит, или 
без подходящото образование.  

 

3. Комбинирана автобиография 
Комбинираната автобиография е микс между хронологичната и функционалната.  

Този тип автобиография започва с твоя Професионален профил и кратък списък с 
твоите умения и квалификации. 

Под него в обратен хронологичен ред е изредена твоята работна история, а под нея е 
секцията „Образование“.  

Те обаче не са във фокуса на тази автобиография и затова не трябва да заемат и 
много място.  

С този тип автобиография търсещите работа подчертават уменията, които са 
подходящи за позицията, за която кандидатстват, като същевременно предоставят и 
трудовия си стаж - това, което работодателите искат да видят.  

 

Сравнение между 3-те вида автобиографии 
Трите основни вида автобиографии имат своите плюсове и минуси. Разгледай ги в 
долната таблица: 

 

  Хронологична 
автобиография 

Функционална 
автобиография 

Комбинирана 
автобиография 

Описание Списък на твоята 
работна история в 
обратен ред, 
стратиращ с 
последната ти 
месторабота.  

Фокусирана върху 
уменията и силните 
ти страни, важни за 
конкретния 
работодател. Не се 
споменават 
конкретни дати, 
имена и места. 
Липсва акцент 
върху празнините в 
работната ти 
история.  

Съчетава 
предимствата на 
двата типа 
автобиографии.  
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  Хронологична 
автобиография 

Функционална 
автобиография 

Комбинирана 
автобиография 

Предимство Лесна за писане. 
Набляга на стабилното 
кариерно развитие. 
Работодателите 
харесват да виждат 
позиции, отговорности 
и дати.  

Не акцентира върху 
прекъсвания в 
трудовия ти стаж. 
Позволява ти да 
подчертаеш 
специфични силни 
страни и умения, 
които иначе ще 
останат скрити в 
хронологичната 
автобиография. 

Показва стабилно 
кариерно развитие. 
Показва как 
уменията, които си 
придонил, ще 
помогнат на 
работодателя.  

Недостатък Предизвиква 
вниманието към 
прекъсвания в 
трудовия ти стаж. 
Уменията ти е трудно 
да се забележат.  

Няма детайно 
описание на 
работната ти 
история. 
Съдържанието може 
да изглежда като 
липса на дълбочина. 
Не се харесва от 
много работодатели. 
Кара ги да си 
мислят, че се 
опитваш да скриеш 
възрастта си, 
прекъсвания в 
трудовия ти стаж, 
липса на подходящ 
опит, липса на 
кариерно развитие 
или оставане без 
работа.  

Работната история 
често попада на 
втората страница, а 
работодателите 
може да не стогнат 
до там. 

Най-добро 
приложение 

За подчертаване на 
кариерното ти 
израстване и 
развитие. Или на 
името на последния 
ти работодател, ако 
това е от значение за 

За подчертаване на 
универсални 
умения, които си 
придобил и 
използвал по време 
на доброволческа 
работа, курс, стаж 

За показване на 
твоите умения, 
придобити по време 
на работата ти до 
момента, вместо 
конкретни позиции. 
Използвай я, когато 
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  Хронологична 
автобиография 

Функционална 
автобиография 

Комбинирана 
автобиография 

бъдещия ти 
работодател.  

или нормалната ти 
работа. Използвай 
тази автобиография 
ако току-що си 
завършил, имаш 
малък опит, искаш 
да смениш сферата в 
която работиш или 
си freelancer, или не 
искаш да 
подчертаваш 
възрастта си.  

правиш промени в 
кариерата си.  

Не използвай 
ако 

Имаш прекъсвания в 
трудовия ти стаж, 
възрастта ти би била 
проблем, често си 
сменял работата си, 
или искаш да 
започнеш отново 
работа след 
продължително  
отсъствие.  

Искаш да 
подчертаеш 
кариерното си 
израстване и 
развитие или ако 
твоите задължения 
и отговорности на 
сегашната ти работа 
са ограничени.  

Имаш малък опит 
или имаш големи 
прекъсвания в 
трудовия ти стаж.  

 

Кога да ползваш различните видове автобиографии 
 

 
Току-що завършили 

или в началото на 
кариерния си път 

Служители с няколко 
години опит 

Мениджъри и 
експерти с богат 

опит 

Хронологична 
автобиография 

 

  

Функционална 
автобиография  
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Комбинирана 
автобиография 

 

  

 

 

Прочети статията ни 3 основни вида  автобиографии и кога да ги ползваш за повече 
информация. 

 

https://forjobhunters.com/3-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8/

