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Какво да напишеш в имейла, с който 
изпращаш кандидатурата си за работа 

 

СТРУКТУРА НА ТЕКСТА В ИМЕЙЛА 
Относно (subject): Наименованието на позицията, за която кандидатстваш  

Поздрав 

Текст на имейла 
В първото изречение на имейла ти посочи позицията, за която кандидатстваш и 
къде си намерил обявата за работа. 

Използвай 2-рото, а ако се наложи и 3-то, изречение от имейла ти да посочиш с 
няколко думи защо би бил успешен служител на тази позиция. 

В последното изречение от имейла ти благодари на компанията за времето, което ще 
отдели да разгледа кандидатурата ти. 

Приключване 

Подпис 

 

СЪВЕТИ ЗА ПИСАНЕ НА ИМЕЙЛ, С КОЙТО ИЗПРАЩАШ 
КАНДИДАТУРАТА СИ ЗА РАБОТА 
Не е нужно имейлът ти да е дълъг. Ето няколко съвета как да го съставиш: 

 

Относно (subject): Посочи наименованието на позицията, за която кандидатстваш в 
полето „Относно“ (subject). Ако в обявата за работа има посочен и референтен №, 
посочи и него тук. 

Поздрав: Ако е възможно, адресирай имейла си до конкретен човек. Понякога 
можеш да разбереш имената му от сайта на компанията или просто като се обадиш в 
офиса им и попиташ кой отговаря за този подбор. Ако не успееш да намериш името 
на служителя, който ще получи кандидатурата ти, напиши: „Уважаеми специалист 
по подбор“ или „Уважаеми господа“. 

Първо изречение: Обясни целта на имейла ти. Посочи за коя позиция 
кандидатстваш и къде си видял обявата за работа (или как си научил, че е свободна). 
Ако твой приятел/ познат те е препоръчал, спомени това тук. 

Второ изречение: Защо точно ти си най-подходящия кандидат за тази позиция?  
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Последно изречение: Благодари на получателя на имейла ти за това, че е отделил 
време да го прочете, и напиши, че прилагаш автобиографията си (а когато е така – и 
мотивационно писмо). Благодари предварително и за времето, което ще отдели 
четящия за обмисляне на твоята кандидатура. 

Приключване на имейла: Използвай подходящи бизнес фрази, като „С уважение,“ 
или „С пожелание за успешен ден,“. След това напиши на долния ред името и 
фамилията си. 

Подпис: Включи под името си последователно на отделни редове  

1. Линк към твоя LinkedIn профил (ако имаш такъв),  

2. Телефон за връзка с теб 

Прикачи необходимите файлове: Прикачи към готовия имейл автобиографията си и 
мотивационното си писмо (ако се изисква такова в обявата за работа). 
 

ПРИМЕР 
Уважаеми господа, 
 

С настоящето писмо бих искал да заявя интереса си към обявената от Вас 
свободна позиция Технически сътрудник в jobs.bg. 

Опитът и квалификациите ми отговарят напълно на профила на търсения 
от вас нов служител и вярвам, че бих бил отлично попълнение към Вашия 
екип. 

В прикачените файлове изпращам на Вашето внимание:   

- актуална автобиография; 

- мотивационно писмо.  

 
Благодаря предварително за отделеното време за преглед на 
кандидатурата ми!  

Очаквам с нетърпение среща с Вас, за да обсъдим в детайли 
възможността да се присъединя към компанията Ви! 

 
С уважение, 

 
Иван Иванов 

LinkedIn профил 
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