
С машината на времето бих … 
 

Ако притежавах машина на времето, щях да имам уникалната възможност да 
извършвам чудеса. Мнозина биха се върнали назад, за да отидат във времената, в които 
са се чувствали най-добре, в които са били щастливи и които никога няма да забравят, 
но аз предпочитам друго. Смятам, че миналото не бива да се променя, защото то е 
безценнен опит, чрез него научаваме за грешките на човечеството, чрез него 
еволюираме и се усъвършенстваме. Точно поради тази причина аз се целя в бъдещето и 
именно то е обект на моето желание.  

С машината на времето бих се транспортирал само няколко години напред, може 
би 10 или 15, за да видя какъв ще бъде резултатът и дали въобще ще съм постигнал 
моята цел. Макар и нетипично, единственото, което така силно желая, което се е 
превърнало в моя висша цел и мечта в живота е да успея да практикувам моята 
професия. Отдавна съм решил каква ще бъде тя и сега всеки ден  просто преследвам 
своята  цел, придобивам нови знания и се усъвършенствам, за да стана най-добрият 
борсов агент.  

Именно заради него – моето  желание - уча икономика. Защото чрез знанията, 
които ще придобия сега, аз ще си изградя една основа, която ще използвам в бъдеще. 
Професията, която съм избрал ме описва най-точно. За да бъдеш добър борсов агент,  
ти трябва да имаш добри комуникативни и математически способности,  да можеш да 
работиш както самостоятелно, така и в екип, да притежаваш самоувереност, 
спокойствие,  предприемчивост, решителност,  както и да имаш добра преценка за 
риска. Смятам, че притежавам тези качества и е въпрос на време да ги покажа. Искам 
да ги покажа точно в тази сфера, точно в тази професия,  защото знам,  че ще мога да 
разкрия пълния си потенциал. 

Избрах тази професия, защото тя ме плени още когато бях на 13. Тогава гледах 
известния филм „Уолтстрийт”. Гледах и знаех, че не избързвам с решението си, не 
избързвах  и за това си позволих и казах на глас „Това ще бъде моята професия, искам 
да бъда борсов агент”. Постепенно започнах да се интересувам от задълженията, 
правата, отговорностите на избраната професията и така научих, че за да изпълня 
мечтата си трябва да работя усилено и целеносочено. Затова след като завърших 
последната си година в основното училище,  записах икономика в Земеделската 
професионална гимназия в моя роден град - Сандански.  Нито веднъж не съм съжалил 
за избора си, а дори напротив с всеки изминал ден осъзнавам,  че съм все по-близо до 
мечтата си.  

 Професията на борсовия агент е моята мечта. Още от малък желая един ден да 
бъда човек, на когото  ще разчитат, до когото ще се допитват и консултират. Искам да 
знам и да мога да давам финансови съвети, да сключвам печеливши сделки, да 
спекулирам, да играя на борсовия под, да печеля. Тези и много други подобни 
дейности, за които не подозирам, но със сигурност ще науча, осмислят ежедневието на 
един борсов агент. Често определяща при професията е и ръката на късмета, неизменен 
фактор, който определя живота на всички ни и чието благоразположение не можем да 
контролираме. Точно поради тази причина професията е толкова интересна, динамична 



и привлекателна. Къде ще се наредиш в крайния резултат често зависи от смелостта да 
се хвърлиш стремглаво в играта. Рисковите играчи печелят! Да, но когато този риск е 
подплатен с много знания, опит, амбиция – нещата придобиват друго измерение. 
     Професията ми дава много възможности, мога да работя за борсови фирми, 
инвестиционни или частни банки. С придобиването на опит, мога да се реализирам и 
като счетоводен или фондов мениджър. Повишението зависи от индивидуалните 
резултати. Значи от самия мен. А аз знам какво искам от машината на времето... Също 
така имам възможността да основа и собствена борсова фирма. Друга опция е да 
постъпя като някои борсови агенти, който заминават на работа в чужбина в големи 
финансови центрове. Благодарение на високия доход ,аз мога да си осигуря един доста 
добър жизнен стандарт.  
 След като успея да придобия всички тези качества и достигна до един висок 
жизнен стандарт, може би ще успея да подпомогна развитието на други деца, със 
подобни на моите интереси. Опитът, който ще придобия през годините в преследване 
на моята мечта, както и съдбоносните мигове, определящи кариерата ми ще бъдат от 
полза за ученици, които имат страст към икономиката. 

Избрах професията борсов агент, защото тя  е символ на чест, на самообладание, 
на интелект - все качества, към които всеки ден се стремя ежедневно. Разбрахте, че не 
разчитам само на машината на времето, но защо да не се възползвам от възможността, 
която ми предоставя тя?  
 


