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Как да напишеш мотивационно писмо  

 

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МОТИВАЦИОННОТО ПИСМО 
Мотивационното писмо е документ от само 1 страница, който се изпраща с твоята 
автобиография, за да предостави допълнителна информация за твоите умения и 
опит.  

Писмото представя детайлна информация защо точно ти си подходящ за позицията, 
за която кандидатстваш.  

Не повтаряй това, което е написано в автобиографията ти, а включи специфична 
информация защо отговаряш на изискванията на работодателя.  

 

 

 

ЦЕЛ НА МОТИВАЦИОННОТО ПИСМО 
Целта на мотивационно писмо е да посочиш кои твои знания, качества и умения ще 
ти помогнат да изпълняват перфектно задълженията си на позицията, за която 
кандидатстваш, 

т.е. кои са твоите силни страни, които те правят най-подходящ за свободната 
позиция. 

Добре е да споменеш и къде и как си придобил тези знания, качества и умения.  

Работодателят трябва да остане с убеждението, че ти си най-способния и подготвен 
кандидат от всички, които желаят да заемат свободната позиция. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОБРОТО МОТИВАЦИОННО ПИСМО 
Доброто мотивационно писмо обяснява причините за твоя интерес в конкретната 
компания и посочва кои твои умения и опит биха били най-подходящи в случая.  

 

Секции на мотивационното писмо 

 
1.Информация за контакт 

Първата част на писмото включва твоята информация за контакт: името ти, адреса, 
телефонния номер и имейл адреса ти, актуалната дата, както и контактната 
информация на компанията. 

Ако мотивационното ти писмо е текст в имейл, твоите координати следва да са най-
отдолу в имейла ти. 

 

2.Поздрав 

Препоръчително е да намериш името на човека, до когото адресираш писмото.  

Направи проучване, започвайки от сайта на компанията, от LinkedIn, или просто се 
обади в компанията и попитай. Така ще демонстрираш твоята инициативност и 
искрен интерес към позицията. 

 

3.Въведение 

Това е тази част на писмото, която дава информация на работодателя за коя позиция 
кандидатстваш, и как си научил за нея.  

 

4.Тяло на писмото 

Тази секция включва: 

- 1-ви параграф – Защо пишеш. Това е шанса ти да грабнеш вниманието на 
четящия. Посочи няколко основни твои силни страни, които ще демонстрират, 
че си изключително подходящ за позицията. 

- 2-ри параграф – Какво можеш да предложиш на работодателя. Тук трябва да 
дадеш примери от предишните ти местоработи и постигнатите от теб 
резултати в тези ситуации. Очертай твоите ключови компетенции (от 
автобиографията ти) без да копираш дума по дума. Можеш и да ги изброиш с 
тирета или с номерация (булети), за да задържиш вниманието на четящия.  



 
 
 

 
Стр. 3 от 3 

- 3-ти параграф – Какво знаеш за компанията. Покажи, че си направил 
проучване и имаш знания за бизнеса на фирмата, както и как ще допринесеш 
към изпълнението на целите й. 

 

5.Приключване 

Обобщи с какво можеш да бъдеш полезен на позицията, за която кандидатстваш и 
предложи следващите стъпки – телефонно обаждане от работодателя или среща с 
него. Завърши писмото си с името и фамилията ти.  

 

Важно е писмото ти да е фокусирано, сбито и да съдържа само няколко параграфа. 
Предостави точно толкова информация, че да предизвикаш интерес и работодателя 
да се свърже с теб, за да те покани на интервю.  

 

 

 

ФОРМАТИРАНЕ И ДИЗАЙН  
Писмото ти следва да е форматирано като бизнес писмо. 

ФОН: бял 

ШРИФТ: същият, който си използвал в автобиографията си - Times New Roman, Calibri, 
Arial, Georgia или Verdana. 

ЦВЯТ НА ШРИФТА: черен 

ГОЛЕМИНА НА ШРИФТА: 11-12 pt. 

СТАНДАРТНИ ОТСТОЯНИЯ НА ТЕКСТА ОТ КРАЯ НА СТРАНИЦАТА (MARGIN): 1 – 1.5 см 
отгоре, отдолу, отдясно и отляво на текста. 

ПОДРАВНЯВАНЕ НА ТЕКСТА: само отляво на страницата. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЦВЕТОВЕ: без или с максимум 1 допълнителен цвят за акцент 
(можеш да ползваш основния цвят, който ползва избраната от теб компания) 

АКЦЕНТИ: Заглавието (твоето име) и наименованията на секциите следва да са с 
ГЛАВНИ БУКВИ, подчертани, болднати или в italic, а големината на шрифта им - 14-18 
pt. 

ДЪЛЖИНА:  половин или максимум 1 страница. 

 

 


