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СНИМКА N° : 1 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва физически 
дейности 
Човек, който харесва работата на 
открито 

ДЕЙНОСТИ 
Работа в градина 
Работа с инструменти 
Опазване на околната среда 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага продължително 
излагане на открито 
Изисква устойчивост на 
световъртеж 
Изисква добра физическа форма 

ПРОФЕСИИ 

Околна среда (Дървосекач) 
Земеделие (Градинар) 
Земеделие (Земеделски работник) 
Земеделие (Oзеленител) 

 

СНИМКА N° : 2 

 

ПРОФИЛ 
Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва технически 
задачи 

ДЕЙНОСТИ 

Работа с инструменти 
Сглобяване 
Обработване на материали 
Използване на машина 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Изисква сръчност 
Изисква спазване на определени 
правила за безопасност 

ПРОФЕСИИ 
Строителство (Майстор на дървена 
дограма) 
Строителство (Дърводелец) 

 

СНИМКА N° : 3 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва да работи под 
ръководство 
Човек, който харесва работата на 
открито 

ДЕЙНОСТИ Контролиране 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага продължително стоене 
прав 
Предполага продължително 
излагане на открито 
Изисква спазване на определени 
правила за безопасност 
Налага извършване на дейности, 
които се повтарят 

ПРОФЕСИИ 
Околна среда (Ръководител 
сметосъбиране) 
Поддръжка (Сметосъбирач) 
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СНИМКА N° : 4 

 

ПРОФИЛ Човек, който харесва ръчния труд 

ДЕЙНОСТИ 
Работа с инструменти 
Сглобяване 
Обработване на материали 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Изисква сръчност 
Изисква добра физическа форма 
Предполага специално положение 
на тялото през повечето време 

ПРОФЕСИИ 
Строителство (Плочкаджия) 
Строителство (Каменоделец, 
каменар) 

 

СНИМКА N° : 5 

 

ПРОФИЛ 
Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва технически 
задачи 

ДЕЙНОСТИ 

Работа с инструменти 
Сглобяване 
Обработване на материали 
Използване на машина 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Изисква сръчност 
Изисква спазване на определени 
правила за безопасност 

ПРОФЕСИИ 
Строителство (Дърводелец) 
Изкуство, творчество (Майстор- 
художествени занаяти) 

 

СНИМКА N° : 6 

 

ПРОФИЛ 
Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва технически 
задачи 

ДЕЙНОСТИ 
Работа с инструменти 
Поправяне 
Сглобяване 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Изисква сръчност 

ПРОФЕСИИ Поддръжка (Автомонтьор) 
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СНИМКАN° : 7 

 

ПРОФИЛ 
Човек, който обича да продава 
Човек, който обича да съветва 

ДЕЙНОСТИ 

Продажби 
Подреждане  
Общуване 
Смятане 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Налага спазване на специални 
хигиенни норми 
Предполага контакти с клиенти и 
потребители 
Предполага фиксирано работно 
място 

ПРОФЕСИИ 

Търговия (Служител в магазин на 
самообслужване) 
Търговия (Специалист по ТВ 
шопинг) 
Търговия (Продавач) 

 

СНИМКА N° : 8 

 

ПРОФИЛ 
Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва да работи под 
ръководство 

ДЕЙНОСТИ 
Творчество 
Готвене 
Декориране 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Налага спазване на специални 
хигиенни норми 
Предполага работа в екип 
Предполага продължително стоене 
прав 
Изисква сръчност 
Предполага фиксирано работно 
място 
Изисква полагане на извънреден 
труд 
Изисква устойчивост на стрес 

ПРОФЕСИИ 

Хотелиерство, ресторантьорство 
(Барман) 
Хотелиерство, ресторантьорство 
(Готвач) 
Хотелиерство, ресторантьорство 
(Сервитъор) 
Хранително-вкусова промишленост 
(Специалист-кетъринг) 
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СНИМКА N° : 9 

 

ПРОФИЛ 
Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва да работи под 
ръководство 

ДЕЙНОСТИ 
Готвене 
Обслужване 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Налага спазване на специални 
хигиенни норми 
Предполага работа в екип 
Предполага продължително стоене 
прав 
Предполага фиксирано работно 
място 
Изисква полагане на извънреден 
труд 
Налага извършване на дейности, 
които се повтарят 

ПРОФЕСИИ 

Хотелиерство, ресторантьорство 
(Готвач) 
Хотелиерство, ресторантьорство 
(Сервитъор) 
Хранително-вкусова промишленост 
(Специалист-кетъринг) 

 

СНИМКА N° : 10 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва 
отговорностите 
Човек, който харесва да се грижи за 
другите 

ДЕЙНОСТИ 

Помощ 
Хранене 
Грижа за другите 
Общуване 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Налага спазване на специални 
хигиенни норми 
Предполага работа в екип 
Предполага контакти с клиенти и 
потребители 
Предполага ненормирано работно 
време 
Изисква добра психологическа 
устойчивост 

ПРОФЕСИИ 

Здраве, социална сфера, услуги, 
образование (Шофьор на линейка) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Социален работник) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование (Санитар 
- носач) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Гледачка - стари хора) 
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СНИМКА N° : 11 

 

ПРОФИЛ 
Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва технически 
задачи 

ДЕЙНОСТИ 
Работа с инструменти 
Сглобяване 
Обработване на материали 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага продължително стоене 
седнал 
Изисква сръчност 
Предполага фиксирано работно 
място 
Изисква добро разпознаване на 
цветовете 

ПРОФЕСИИ 

Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Ортопедичен техник) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Зъботехник-протезист) 

 

СНИМКА N° : 12 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва артистични 
задачи 
Човек, който харесва аниматорски 
дейности 

ДЕЙНОСТИ 
Творчество 
Пеене, свирене 
Общуване 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага излагане на силен шум 
Предполага ненормирано работно 
време 

ПРОФЕСИИ  

Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Аниматор)  
Изкуство, творчество (Певец, 
музикант) 

 

СНИМКА N° : 13 

 

ПРОФИЛ 
Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва работата на 
открито 

ДЕЙНОСТИ Работа в градина 
Работа с инструменти 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага продължително 
излагане на открито 
Предполага специално положение 
на тялото през повечето време 

ПРОФЕСИИ Земеделие (Градинар) 
Земеделие (Oзеленител) 
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СНИМКА N° : 14 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва технически 
задачи 
Човек, който харесва да работи под 
ръководство 

ДЕЙНОСТИ 
Контролиране 
Обработване на материали 
Използване на машина 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага фиксирано работно 
място 
Налага извършване на дейности, 
които се повтарят 

ПРОФЕСИИ 
Индустрия (Оператор в 
промишлеността) 

 

СНИМКА N° : 15 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва технически 
задачи 
Човек, който харесва да работи под 
ръководство 
Човек, който харесва работата на 
открито 

ДЕЙНОСТИ 
Работа с инструменти 
Сглобяване 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага работа в екип 
Предполага продължително 
излагане на открито 
Предполага повишен риск от 
инциденти 
Изисква спазване на определени 
правила за безопасност 
Изисква устойчивост на 
световъртеж 

ПРОФЕСИИ 

Строителство (Майстор на дървена 
дограма) 
Строителство (Майстор на покриви) 
Строителство (Електротехник) 
Строителство (Монтажник на 
фотоволтаични панели) 
Строителство (Монтьор на вятърни 
турбини) 

СНИМКА N° : 16 

 

ПРОФИЛ 
Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва да работи под 
ръководство 

ДЕЙНОСТИ 
Строене 
Работа с инструменти 
Сглобяване 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Налага извършване на дейности, 
които се повтарят 

ПРОФЕСИИ 
Строителство (Бояджия) 
Строителство (Специалист-гипсо 
картон) 
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СНИМКА N° : 17 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва физически 
дейности 
Човек, който харесва работата на 
открито 

ДЕЙНОСТИ Сглобяване 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага работа в екип 
Предполага продължително 
излагане на открито 
Предполага повишен риск от 
инциденти 
Изисква спазване на определени 
правила за безопасност 
Изисква устойчивост на 
световъртеж 

ПРОФЕСИИ 

Строителство (Майстор на дървена 
дограма) 
Строителство (Майстор на покриви) 
Строителство (Монтажник на 
фотоволтаични панели) 
Строителство (Монтажник, скеле) 
Строителство (Монтьор на вятърни 
турбини) 

 

СНИМКА N° : 18 

 

ПРОФИЛ 
Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва да работи под 
ръководство 

ДЕЙНОСТИ Ремонт 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Съдържа риск от развиване на 
алергии 
Предполага излагане на силни 
миризми 
Изисква сръчност 
Изисква добро разпознаване на 
цветовете 
Налага извършване на дейности, 
които се повтарят 

ПРОФЕСИИ 

Поддръжка (Автотенекеджия) 
Строителство (Бояджия) 
Поддръжка (Автобояджия) 
Поддръжка (Автомонтьор) 

СНИМКА N° : 19 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва 
административни дейности 
Човек, който харесва да работи под 
ръководство 

ДЕЙНОСТИ 
Контролиране 
Използване на компютър 
Смятане 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага ненормирано работно 
време 
Налага извършване на дейности, 
които се повтарят 

ПРОФЕСИИ Транспорт, логистика (Работник -
склад) 
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СНИМКА N° : 20 

 

ПРОФИЛ Човек, който обича да съветва 

ДЕЙНОСТИ 
Посрещане 
Обслужване 
Общуване 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Налага спазване на специални 
хигиенни норми 
Предполага работа в екип 
Предполага продължително стоене 
прав 
Предполага контакти с клиенти и 
потребители 
Предполага фиксирано работно 
място 
Изисква полагане на извънреден 
труд 
Изисква устойчивост на стрес 

ПРОФЕСИИ 

Хотелиерство, ресторантьорство 
(Барман) 
Хотелиерство, ресторантьорство 
(Сервитъор) 
Хотелиерство, ресторантьорство 
(Готвач) 
Хотелиерство, ресторантьорство 
(Камериерка) 

 

СНИМКА N° : 21 

 

ПРОФИЛ Човек, който обича да продава 

ДЕЙНОСТИ Обслужване 
Общуване 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага продължително стоене 
прав 
Предполага контакти с клиенти и 
потребители 
Изисква полагане на извънреден 
труд 

ПРОФЕСИИ 

Хотелиерство, ресторантьорство 
(Барман) 
Хотелиерство, ресторантьорство 
(Сервитъор) 
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СНИМКА N° : 22 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва 
предвидимостта 
Човек, който харесва да работи под 
ръководство 

ДЕЙНОСТИ Почистване 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Налага спазване на специални 
хигиенни норми 
Предполага продължително стоене 
прав 
Изисква полагане на извънреден 
труд 
Налага извършване на дейности, 
които се повтарят 

ПРОФЕСИИ 

Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Социален работник) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование (Санитар 
- носач) 
Поддръжка (Санитар) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Гледачка - стари хора) 

 

СНИМКА N° : 23 

 

ПРОФИЛ 
Човек, който харесва технически 
задачи 
Човек, който обича да съветва 

ДЕЙНОСТИ 

Контролиране 
Работа с инструменти 
Полагане на грижи 
Сглобяване 
Общуване 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага контакти с клиенти и 
потребители 

ПРОФЕСИИ 

Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование (Оптик) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Ортопедичен техник) 
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СНИМКА N° : 24 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва технически 
задачи 
Човек, който харесва артистични 
задачи 
Човек, който харесва 
самостоятелността 
Човек, който харесва разнообразни 
задачи 

ДЕЙНОСТИ 
Творчество 
Използване на компютър 
Движение 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага контакти с клиенти и 
потребители 
Предполага ненормирано работно 
време 
Изисква добро разпознаване на 
цветовете 

ПРОФЕСИИ Изкуство, творчество (Декоратор) 
Изкуство, творчество (Фотограф) 

 

СНИМКА N° : 25 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва физически 
дейности 
Човек, който харесва работата на 
открито 

ДЕЙНОСТИ 
Отглеждане на животни 
Хранене 
Полагане на грижи 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Налага спазване на специални 
хигиенни норми 
Предполага продължително 
излагане на открито 
Предполага ненормирано работно 
време 

ПРОФЕСИИ 
Земеделие (Животновъд) 
Земеделие (Земеделски работник) 

 

СНИМКА N° : 26 

 

ПРОФИЛ 
Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва да работи под 
ръководство 

ДЕЙНОСТИ 
Работа с инструменти 
Сглобяване 
Обработване на материали 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Изисква сръчност 
Предполага повишен риск от 
инциденти 
Изисква спазване на определени 
правила за безопасност 

ПРОФЕСИИ Индустрия (Заварчик) 

 
 

СНИМКА N° : 27 



Педагогическо ръководство - Zoom2Choose Приложение 1 – База данни 

 12 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва технически 
задачи 
Човек, който харесва работата на 
открито 

ДЕЙНОСТИ 
Работа с инструменти 
Сглобяване 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага работа в екип 
Предполага продължително 
излагане на открито 
Предполага повишен риск от 
инциденти 
Изисква спазване на определени 
правила за безопасност 
Изисква устойчивост на 
световъртеж 

ПРОФЕСИИ 

Строителство (Електротехник) 
Строителство (Монтажник на 
фотоволтаични панели) 
Строителство (Монтажник, скеле) 
Строителство (Монтьор на вятърни 
турбини) 

 

СНИМКА N° : 28 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва физически 
дейности 
Човек, който харесва работата на 
открито 

ДЕЙНОСТИ 
Строене 
Работа с инструменти 
Поправяне 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага продължително 
излагане на открито 
Изисква сръчност 
Предполага повишен риск от 
инциденти 
Изисква спазване на определени 
правила за безопасност 
Изисква устойчивост на 
световъртеж 
Предполага специално положение 
на тялото през повечето време 

ПРОФЕСИИ 

Строителство (Майстор на дървена 
дограма) 
Строителство (Майстор на покриви) 
Строителство (Монтажник на 
фотоволтаични панели) 
Строителство (Монтажник, скеле) 
Строителство (Монтьор на вятърни 
турбини) 
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СНИМКА N° : 29 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва да работи под 
ръководство 
Човек, който харесва физически 
дейности 
Човек, който харесва работата на 
открито 

ДЕЙНОСТИ 
Строене 
Работа с инструменти 
Сглобяване 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага работа в екип 
Предполага продължително 
излагане на открито 

ПРОФЕСИИ 
Строителство (Кофражист -
арматурист) 
Строителство (Зидар) 

 

СНИМКА N° : 30 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва 
административни дейности 
Човек, който обича да продава 
Човек, който обича да съветва 

ДЕЙНОСТИ 

Посрещане 
Организиране 
Използване на компютър 
Продажби 
Общуване 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага продължително стоене 
седнал 
Предполага контакти с клиенти и 
потребители 
Предполага фиксирано работно 
място 

ПРОФЕСИИ 

Търговия (Туристически агент) 
Търговия (Специалист по ТВ 
шопинг) 
Търговия (Продавач) 

 

СНИМКА N° : 31 

 

ПРОФИЛ Човек, който харесва да пътува 

ДЕЙНОСТИ 

Контролиране 
Организиране 
Транспортиране 
Шофиране 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага контакти с клиенти и 
потребители 
Предполага ненормирано работно 
време 

ПРОФЕСИИ 

Здраве, социална сфера, услуги, 
образование (Шофьор на линейка) 
Транспорт, логистика (Шофьор) 
Транспорт, логистика (Шофьор на 
автокари и мотокари) 
Транспорт, логистика (Пощенски 
раздавач) 
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СНИМКА N° : 32 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва 
предвидимостта 
Човек, който харесва да работи под 
ръководство 

ДЕЙНОСТИ 
Контролиране 
Използване на машина 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага ненормирано работно 
време 
Предполага фиксирано работно 
място 
Налага извършване на дейности, 
които се повтарят 

ПРОФЕСИИ 

Околна среда (Ръководител 
сметосъбиране) 
Индустрия (Оператор в 
промишлеността) 
Хранително-вкусова промишленост 
(Хлебопекар - сладкар) 

 

  

СНИМКА N° : 33 

 

ПРОФИЛ Човек, който обича да налага 
авторитет 

ДЕЙНОСТИ 
Контролиране 
Защита  
Общуване 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага работа в екип 
Предполага контакти с клиенти и 
потребители 
Предполага ненормирано работно 
време 
Предполага фиксирано работно 
място 
Изисква спазване на определени 
правила за безопасност 
Съдържа риск от агресия 
Изисква устойчивост на стрес 
Изисква добра психологическа 
устойчивост 
Изисква добра физическа форма 

ПРОФЕСИИ 

Сигурност (Кадрови военен) 
Сигурност (Охранител по 
сигурността) 
Сигурност (Охранител в затвор) 
Сигурност (Полицай) 
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СНИМКА N° : 34 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва да пътува 
Човек, който харесва 
отговорностите 
Човек, който харесва разнообразни 
задачи 

ДЕЙНОСТИ 

Помощ 
Грижа за другите 
Транспортиране 
Общуване 
Шофиране 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Налага спазване на специални 
хигиенни норми 
Предполага ненормирано работно 
време 
Изисква спазване на определени 
правила за безопасност 
Изисква добра психологическа 
устойчивост 

ПРОФЕСИИ 

Здраве, социална сфера, услуги, 
образование (Шофьор на линейка) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Социален работник) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование (Санитар 
- носач) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Гледачка - стари хора) 
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СНИМКА N° : 35 

 

ПРОФИЛ 
Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва да работи под 
ръководство 

ДЕЙНОСТИ Почистване 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Изисква устойчивост на 
световъртеж 
Предполага работа в екип 
Предполага ненормирано работно 
време 
Изисква спазване на определени 
правила за безопасност 

ПРОФЕСИИ 

Поддръжка (Мияч на 
прозорци/витрини) 
Строителство (Монтажник, скеле) 
Строителство (Монтьор на вятърни 
турбини) 

 

СНИМКА N° : 36 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва артистични 
задачи 
Човек, който харесва 
самостоятелността 
Човек, който харесва разнообразни 
задачи 

ДЕЙНОСТИ 

Творчество 
Декориране 
Работа с инструменти 
Обработване на материали 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага контакти с клиенти и 
потребители 
Изисква сръчност 
Изисква добро разпознаване на 
цветовете 

ПРОФЕСИИ 
Изкуство, творчество (Декоратор) 
Изкуство, творчество (Майстор- 
художествени занаяти) 

 

СНИМКА N° : 37 

 

ПРОФИЛ Човек, който харесва 
административни дейности 

ДЕЙНОСТИ 
Четене 
Подреждане 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага продължително стоене 
седнал 

ПРОФЕСИИ 

Администрация (Чиновник, 
административен служител) 
Търговия (Специалист по ТВ 
шопинг) 
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СНИМКА N° : 38 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва физически 
дейности 
Човек, който харесва артистични 
задачи 
Човек, който харесва работата на 
открито 

ДЕЙНОСТИ 
Работа в градина 
Работа с инструменти 
Опазване на околната среда 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага продължително 
излагане на открито 
Изисква сръчност 
Изисква добра физическа форма 
Предполага специално положение 
на тялото през повечето време 

ПРОФЕСИИ 
Земеделие (Градинар) 
Земеделие (Земеделски работник) 
Земеделие (Oзеленител) 

 

СНИМКА N° : 39 

 

ПРОФИЛ 
Човек, който харесва 
административни дейности 

ДЕЙНОСТИ 
Писане 
Четене 
Използване на компютър 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага продължително стоене 
седнал 
Предполага фиксирано работно 
място 

ПРОФЕСИИ 

Администрация (Рецепционист, 
телефонист) 
Администрация (Чиновник, 
административен служител) 
Търговия (Туристически агент) 
Транспорт, логистика (Работник -
склад) 
Търговия (Специалист по ТВ 
шопинг) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СНИМКА N° : 40 
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ПРОФИЛ 
Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва технически 
задачи 

ДЕЙНОСТИ 
Работа с инструменти 
Поправяне 
Сглобяване 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Изисква сръчност 
Налага извършване на дейности, 
които се повтарят 

ПРОФЕСИИ 

Строителство (Монтажник на 
фотоволтаични панели) 
Строителство (Монтажник, скеле) 
Строителство (Монтьор на вятърни 
турбини) 
Поддръжка (Автомонтьор) 

СНИМКА N° : 41 

 

ПРОФИЛ 
Човек, който харесва артистични 
задачи 

ДЕЙНОСТИ 
Творчество 
Декориране 
Използване на компютър 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага продължително стоене 
седнал 
Изисква сръчност 
Изисква добро разпознаване на 
цветовете 

ПРОФЕСИИ 

Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Аниматор)  
Изкуство, творчество (Майстор- 
художествени занаяти) 

 

СНИМКА N° : 42 

 

ПРОФИЛ 
Човек, който харесва да пътува 
Човек, който харесва 
самостоятелността 

ДЕЙНОСТИ 
Транспортиране 
Пътуване 
Шофиране 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага продължително стоене 
седнал 
Предполага ненормирано работно 
време 

ПРОФЕСИИ 

Здраве, социална сфера, услуги, 
образование (Шофьор на линейка) 
Транспорт, логистика (Шофьор) 
Транспорт, логистика (Шофьор на 
автокари и мотокари) 
 Строителство (Оператор на 
машина) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Инструктор в авто-училище) 

 
 

СНИМКА N° : 43 
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ПРОФИЛ 
Човек, който харесва да пътува 
Човек, който харесва физически 
дейности 

ДЕЙНОСТИ Движение 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага продължително стоене 
прав 
Изисква добра физическа форма 

ПРОФЕСИИ 

Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Аниматор)  
Сигурност (Кадрови военен) 
Транспорт, логистика (Товарач на 
багаж) 
Околна среда (Дървосекач) 
Транспорт, логистика (Пощенски 
раздавач) 
Строителство (Зидар) 
Поддръжка (Чистач) 
Сигурност (Пожарникар) 

СНИМКА N° : 44 

 

ПРОФИЛ 
Човек, който харесва 
административни дейности 

ДЕЙНОСТИ 
Контролиране 
Използване на компютър 
Смятане 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага фиксирано работно 
място 

ПРОФЕСИИ 

Търговия (Служител в магазин на 
самообслужване) 
Транспорт, логистика (Работник -
склад) 

 

СНИМКА N° : 45 

 

ПРОФИЛ Човек, който харесва ръчния труд 

ДЕЙНОСТИ 

Творчество 
Декориране 
Работа с инструменти 
Обработване на материали 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Изисква сръчност 

ПРОФЕСИИ 

Строителство (Майстор на дървена 
дограма) 
Изкуство, творчество (Шивач) 
Изкуство, творчество (Декоратор) 
Строителство (Зидар) 
Строителство (Каменоделец, 
каменар) 
Строителство (Дърводелец) 
Изкуство, творчество (Майстор- 
художествени занаяти) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Зъботехник-протезист) 

 
 
 

СНИМКА N° : 46 
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ПРОФИЛ 
Човек, който харесва да се грижи за 
другите 

ДЕЙНОСТИ Полагане на грижи 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Налага спазване на специални 
хигиенни норми 

ПРОФЕСИИ 

Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Фризьор) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Козметичка) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование (Фризьор 
на кучета) 

 

СНИМКА N° : 47 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва артистични 
задачи 
Човек, който харесва аниматорски 
дейности 

ДЕЙНОСТИ 
Творчество 
Пеене, свирене 
Общуване 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага ненормирано работно 
време 

ПРОФЕСИИ Изкуство, творчество (Певец, 
музикант) 

 

СНИМКА N° : 48 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва 
самостоятелността 
Човек, който харесва аниматорски 
дейности 
Човек, който обича да съветва 

ДЕЙНОСТИ Възпитаване 
Общуване 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага работа в екип 
Предполага контакти с клиенти и 
потребители 

ПРОФЕСИИ 

Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Аниматор)  
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Социален работник) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Инструктор в авто-училище) 

 
 

СНИМКА N° : 49 
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ПРОФИЛ 

Човек, който харесва физически 
дейности 
Човек, който харесва работата на 
открито 

ДЕЙНОСТИ Движение 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага излагане на силни 
миризми 
Предполага продължително 
излагане на открито 
Предполага повишен риск от 
инциденти 
Изисква спазване на определени 
правила за безопасност 
Изисква добра физическа форма 

ПРОФЕСИИ Земеделие (Рибар) 

 

СНИМКА N° : 50 

 

ПРОФИЛ 
Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва технически 
задачи 

ДЕЙНОСТИ 
Контролиране 
Работа с инструменти 
Поправяне 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Изисква сръчност 
Изисква спазване на определени 
правила за безопасност 

ПРОФЕСИИ 
Поддръжка (Асансьорен техник) 
Строителство (Електротехник) 

 

СНИМКА N° : 51 

 

ПРОФИЛ 
Човек, който харесва да пътува 
Човек, който харесва работата на 
открито 

ДЕЙНОСТИ 
Почистване 
Използване на машина 
Движение 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага излагане на силни 
миризми 
Предполага продължително 
излагане на открито 
Изисква спазване на определени 
правила за безопасност 
Налага извършване на дейности, 
които се повтарят 

ПРОФЕСИИ 
Околна среда (Ръководител 
сметосъбиране) 
Поддръжка (Сметосъбирач) 

 

СНИМКА N° : 52 
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ПРОФИЛ 

Човек, който харесва физически 
дейности 
Човек, който харесва работата на 
открито 

ДЕЙНОСТИ 
Строене 
Работа с инструменти 
Използване на машина 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага работа в екип 
Предполага излагане на силен шум 
Предполага продължително 
излагане на открито 
Изисква спазване на определени 
правила за безопасност 
Изисква добра физическа форма 

ПРОФЕСИИ 

Строителство (Зидар) 
Строителство (Отговорник по 
поддръжка на общинските пътища и 
улици) 

 

СНИМКА N° : 53 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва технически 
задачи 
Човек, който харесва разнообразни 
задачи 

ДЕЙНОСТИ 
Контролиране 
Работа с инструменти 
Поправяне 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Изисква сръчност 
Предполага фиксирано работно 
място 

ПРОФЕСИИ Поддръжка (Автомонтьор) 

 

СНИМКАN° : 54 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва 
предвидимостта 
Човек, който харесва да работи под 
ръководство 

ДЕЙНОСТИ 
Организиране 
Подреждане  
Смятане 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага продължително стоене 
прав 
Налага извършване на дейности, 
които се повтарят 

ПРОФЕСИИ 

Търговия (Служител в магазин на 
самообслужване) 
Транспорт, логистика (Работник -
склад) 
Търговия (Продавач) 

 
 
 

СНИМКА N° : 55 
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ПРОФИЛ 
Човек, който харесва да пътува 
Човек, който харесва 
отговорностите 

ДЕЙНОСТИ 
Транспортиране 
Пътуване 
Шофиране 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага продължително стоене 
седнал 
Предполага контакти с клиенти и 
потребители 
Предполага ненормирано работно 
време 
Изисква спазване на определени 
правила за безопасност 
Изисква устойчивост на стрес 

ПРОФЕСИИ 
Здраве, социална сфера, услуги, 
образование (Шофьор на линейка) 
Транспорт, логистика (Шофьор) 

 

СНИМКА N° : 56 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва 
предвидимостта 
Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва артистични 
задачи 

ДЕЙНОСТИ 

Творчество 
Готвене 
Декориране 
Използване на машина 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Съдържа риск от развиване на 
алергии 
Налага спазване на специални 
хигиенни норми 
Предполага работа в екип 
Предполага продължително стоене 
прав 
Изисква сръчност 
Предполага фиксирано работно 
място 
Изисква полагане на извънреден 
труд 

ПРОФЕСИИ 

Хранително-вкусова промишленост 
(Касапин, месар) 
Хранително-вкусова промишленост 
(Хлебопекар - сладкар) 
Хотелиерство, ресторантьорство 
(Готвач) 
Хранително-вкусова промишленост 
(Продавач на риба) 
Хранително-вкусова промишленост 
(Специалист-кетъринг) 

 
 
 
 
 
 

СНИМКА N° : 57 
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ПРОФИЛ 

Човек, който харесва 
административни дейности 
Човек, който харесва 
отговорностите 
Човек, който харесва 
самостоятелността 
Човек, който харесва разнообразни 
задачи 
Човек, който обича да налага 
авторитет 
Човек, който обича да съветва 

ДЕЙНОСТИ 

Контролиране 
Писане 
Помощ 
Защита  
Използване на компютър 
Общуване 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага работа в екип 
Предполага контакти с клиенти и 
потребители 
Предполага ненормирано работно 
време 
Изисква спазване на определени 
правила за безопасност 
Съдържа риск от агресия 
Изисква устойчивост на стрес 
Изисква добра психологическа 
устойчивост 
Изисква добра физическа форма 

ПРОФЕСИИ 

Сигурност (Кадрови военен) 
Сигурност (Охранител по 
сигурността) 
Сигурност (Охранител в затвор) 
Сигурност (Полицай) 
Сигурност (Пожарникар) 

 

СНИМКА N° : 58 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва артистични 
задачи 
Човек, който обича да съветва 

ДЕЙНОСТИ 
Творчество 
Полагане на грижи 
Общуване 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Съдържа риск от развиване на 
алергии 
Налага спазване на специални 
хигиенни норми 
Предполага продължително стоене 
прав 
Предполага контакти с клиенти и 
потребители 
Изисква сръчност 
Изисква добро разпознаване на 
цветовете 

ПРОФЕСИИ 

Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Фризьор) (Фризьор на кучета) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Козметичка) 
 

 

СНИМКА N° : 59 
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ПРОФИЛ 

Човек, който харесва 
предвидимостта 
Човек, който харесва да работи под 
ръководство 

ДЕЙНОСТИ Почистване 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Съдържа риск от развиване на 
алергии 
Налага спазване на специални 
хигиенни норми 
Предполага продължително стоене 
прав 
Предполага излагане на силни 
миризми 
Предполага фиксирано работно 
място 
Изисква спазване на определени 
правила за безопасност 
Налага извършване на дейности, 
които се повтарят 

ПРОФЕСИИ 

Хотелиерство, ресторантьорство 
(Камвериерка) 
Поддръжка (Работник в химическо 
чистене) 
Поддръжка (Чистач) 

 
 

СНИМКА N° : 60 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва 
административни дейности 
Човек, който харесва 
самостоятелността 
Човек, който харесва разнообразни 
задачи 
Човек, който обича да съветва 

ДЕЙНОСТИ 

Посрещане 
Помощ 
Организиране 
Използване на компютър 
Продажби 
Общуване 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага контакти с клиенти и 
потребители 
Предполага фиксирано работно 
място 

ПРОФЕСИИ 

Администрация (Рецепционист, 
телефонист) 
Администрация (Чиновник, 
административен служител) 
Търговия (Туристически агент) 
Търговия (Специалист по ТВ 
шопинг) 
Търговия (Продавач) 

 
 
 
 
 

СНИМКА N° : 61 
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ПРОФИЛ 

Човек, който харесва 
предвидимостта 
Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва да работи под 
ръководство 
Човек, който харесва физически 
дейности 
Човек, който харесва работата на 
открито 

ДЕЙНОСТИ 

Отглеждане на животни 
Работа в градина 
Работа с инструменти 
Хранене 
Опазване на околната среда 
Използване на машина 
Движение 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага продължително 
излагане на открито 
Предполага ненормирано работно 
време 
Изисква добра физическа форма 
Налага извършване на дейности, 
които се повтарят 

ПРОФЕСИИ 

Околна среда (Дървосекач) 
Земеделие (Животновъд) 
Земеделиое (Градинар) 
Земеделие (Земеделски работник) 
Земеделие (Oзеленител) 

 

СНИМКА N° : 62 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва 
предвидимостта 
Човек, който харесва да работи под 
ръководство 

ДЕЙНОСТИ 
Контролиране 
Използване на машина 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага фиксирано работно 
място 
Изисква спазване на определени 
правила за безопасност 
Налага извършване на дейности, 
които се повтарят 

ПРОФЕСИИ 

Околна среда (Ръководител 
сметосъбиране) 
Индустрия (Оператор в 
промишлеността) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СНИМКА N° : 63 
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ПРОФИЛ 

Човек, който харесва 
предвидимостта 
Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва да работи под 
ръководство 
Човек, който харесва работата на 
открито 

ДЕЙНОСТИ 
Контролиране 
Почистване 
Опазване на околната среда 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага излагане на силни 
миризми 
Предполага продължително 
излагане на открито 
Предполага фиксирано работно 
място 
Изисква спазване на определени 
правила за безопасност 
Налага извършване на дейности, 
които се повтарят 

ПРОФЕСИИ 

Околна среда (Ръководител 
сметосъбиране) 
Индустрия (Оператор в 
промишлеността) 
Околна среда (Работник в 
пречиствателна станция) 

 

СНИМКА N° : 64 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва да работи под 
ръководство 
Човек, който харесва физически 
дейности 
Човек, който харесва работата на 
открито 

ДЕЙНОСТИ 
Строене 
Работа с инструменти 
Ремонт 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага продължително 
излагане на открито 
Изисква сръчност 
Предполага повишен риск от 
инциденти 
Изисква устойчивост на 
световъртеж 
Изисква добра физическа форма 
Предполага специално положение 
на тялото през повечето време 

ПРОФЕСИИ 

Строителство (Майстор на дървена 
дограма) 
Строителство (Монтажник на 
фотоволтаични панели) 
Строителство (Монтажник, скеле) 
Строителство (Монтьор на вятърни 
турбини) 

 
 
 
 
 

СНИМКА N° : 65 
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ПРОФИЛ 

Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва технически 
задачи 
Човек, който харесва 
самостоятелността 

ДЕЙНОСТИ 

Контролиране 
Работа с инструменти 
Поправяне 
Използване на компютър 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага фиксирано работно 
място 

ПРОФЕСИИ Поддръжка (Автотенекеджия) 
Поддръжка (Автомонтьор) 

 

СНИМКА N° : 66 

 

ПРОФИЛ 
Човек, който обича да продава 
Човек, който обича да съветва 

ДЕЙНОСТИ 

Посрещане 
Продажби 
Подреждане  
Общуване 
Смятане 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага контакти с клиенти и 
потребители 
Предполага фиксирано работно 
място 

ПРОФЕСИИ 

Търговия (Служител в магазин на 
самообслужване) 
Търговия (Специалист по ТВ 
шопинг) 
Търговия (Продавач) 

 

СНИМКА N° : 67 

 

ПРОФИЛ 
Човек, който харесва 
предвидимостта 
Човек, който харесва да пътува 

ДЕЙНОСТИ 

Контролиране 
Транспортиране 
Пътуване 
Движение 
Шофиране 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага продължително стоене 
седнал 
Предполага ненормирано работно 
време 
Изисква спазване на определени 
правила за безопасност 
Налага извършване на дейности, 
които се повтарят 

ПРОФЕСИИ 

Здраве, социална сфера, услуги, 
образование (Шофьор на линейка) 
Транспорт, логистика (Шофьор на 
автокари и мотокари, автомобили) 
 Строителство (Оператор на 
машина) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Инструктор в авто-училище) 
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СНИМКА N° : 68 

 

ПРОФИЛ Човек, който харесва ръчния труд 

ДЕЙНОСТИ Готвене 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Налага спазване на специални 
хигиенни норми 
Предполага продължително стоене 
прав 
Изисква сръчност 
Изисква полагане на извънреден 
труд 

ПРОФЕСИИ 

Хранително-вкусова промишленост 
(Касапин, месар) 
Хранително-вкусова промишленост 
(Хлебопекар - сладкар) 
Хотелиерство, ресторантьорство 
(Готвач) 
Хранително-вкусова промишленост 
(Продавач на риба) 
Хранително-вкусова промишленост 
(Специалист-кетъринг) 

 
 

СНИМКА N° : 69 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва 
отговорностите 
Човек, който харесва физически 
дейности 
Човек, който харесва 
самостоятелността 
Човек, който харесва разнообразни 
задачи 
Човек, който харесва работата на 
открито 

ДЕЙНОСТИ 

Помощ 
Защита  
Грижа за другите 
Движение 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага работа в екип 
Предполага излагане на непривични 
температури (много високи или 
много ниски) 
Предполага излагане на силни 
миризми 
Предполага продължително 
излагане на открито 
Предполага ненормирано работно 
време 
Предполага повишен риск от 
инциденти 
Изисква спазване на определени 
правила за безопасност 
Съдържа риск от агресия 
Изисква устойчивост на стрес 
Изисква добра психологическа 
устойчивост 
Изисква устойчивост на 
световъртеж 
Изисква добра физическа форма 
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ПРОФЕСИИ 

Здраве, социална сфера, услуги, 
образование (Шофьор на линейка) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование (Санитар 
- носач) 
Сигурност (Пожарникар) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Гледачка - стари хора) 
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СНИМКА N° : 70 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва артистични 
задачи 
Човек, който обича да съветва 

ДЕЙНОСТИ 
Общуване 
Творчество 
Полагане на грижи 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Съдържа риск от развиване на 
алергии 
Налага спазване на специални 
хигиенни норми 
Предполага продължително стоене 
прав 
Предполага контакти с клиенти и 
потребители 
Изисква сръчност 
Предполага фиксирано работно 
място 
Изисква добро разпознаване на 
цветовете 

ПРОФЕСИИ 

Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Фризьор) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Козметичка) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование (Фризьор 
на кучета) 

 

СНИМКА N° : 71 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва артистични 
задачи 
Човек, който харесва 
самостоятелността 
Човек, който харесва разнообразни 
задачи 
Човек, който обича да съветва 

ДЕЙНОСТИ 

Творчество 
Работа с инструменти 
Обработване на материали 
Използване на машина 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага продължително стоене 
седнал 
Предполага контакти с клиенти и 
потребители 
Изисква сръчност 
Предполага фиксирано работно 
място 
Изисква добро разпознаване на 
цветовете 

ПРОФЕСИИ 
Изкуство, творчество (Шивач) 
Изкуство, творчество (Майстор- 
художествени занаяти) 
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СНИМКА N° : 72 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва 
административни дейности 
Човек, който харесва 
предвидимостта 

ДЕЙНОСТИ 
Посрещане 
Подреждане 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага контакти с клиенти и 
потребители 
Предполага фиксирано работно 
място 
Налага извършване на дейности, 
които се повтарят 

ПРОФЕСИИ 
Администрация (Чиновник, 
административен служител) 

 

СНИМКА N° : 73 

 

ПРОФИЛ Човек, който харесва 
административни дейности 

ДЕЙНОСТИ 
Писане 
Използване на компютър 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага продължително стоене 
седнал 

ПРОФЕСИИ 
Администрация (Чиновник, 
административен служител) 

 

СНИМКА N° : 74 

 

ПРОФИЛ 
Човек, който харесва да се грижи за 
другите 
Човек, който обича да съветва 

ДЕЙНОСТИ 

Помощ 
Полагане на грижи 
Грижа за другите 
Общуване 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Изисква добра психологическа 
устойчивост 
Налага спазване на специални 
хигиенни норми 
Предполага контакти с клиенти и 
потребители 
Изисква сръчност 
Изисква добра психологическа 
устойчивост 

ПРОФЕСИИ 

Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Козметичка) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование (Оптик) 
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СНИМКА N° : 75 

 

ПРОФИЛ 
Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва артистични 
задачи 

ДЕЙНОСТИ 
Творчество 
Готвене 
Декориране 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Налага спазване на специални 
хигиенни норми 
Предполага работа в екип 
Предполага ненормирано работно 
време 

ПРОФЕСИИ 

Хотелиерство, ресторантьорство 
(Готвач) 
Хотелиерство, ресторантьорство 
(Сервитъор) 
Хранително-вкусова промишленост 
(Специалист-кетъринг) 

 

СНИМКА N° : 76 

 

ПРОФИЛ 
Човек, който харесва 
предвидимостта 
Човек, който харесва ръчния труд 

ДЕЙНОСТИ Почистване 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Налага спазване на специални 
хигиенни норми 
Налага извършване на дейности, 
които се повтарят 

ПРОФЕСИИ 

Поддръжка (Мияч на 
прозорци/витрини) 
Хотелиерство, ресторантьорство 
(Камвериерка) 
Поддръжка (Санитар) 

 

СНИМКА N° : 77 

 

ПРОФИЛ Човек, който харесва ръчния труд 

ДЕЙНОСТИ Работа с инструменти 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Изисква сръчност 

ПРОФЕСИИ 

Строителство (Плочкаджия) 
Строителство (Майстор на покриви) 
Строителство (Електротехник) 
Строителство (Зидар) 

 
  



Педагогическо ръководство - Zoom2Choose Приложение 1 – База данни 

 34 

СНИМКА N° : 78 

 

ПРОФИЛ 
Човек, който харесва технически 
задачи 

ДЕЙНОСТИ 
Контролиране 
Използване на машина 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Налага извършване на дейности, 
които се повтарят 

ПРОФЕСИИ 
Индустрия (Оператор в 
промишлеността) 

 

СНИМКА N° : 79 

 

ПРОФИЛ Човек, който обича да съветва 

ДЕЙНОСТИ Помощ 
Полагане на грижи 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага контакти с клиенти и 
потребители 
Изисква добра психологическа 
устойчивост 

ПРОФЕСИИ 

Здраве, социална сфера, услуги, 
образование (Шофьор на линейка) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование (Санитар 
- носач) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Социален работник) 

 

СНИМКА N° : 80 

 

ПРОФИЛ Човек, който харесва работата на 
открито 

ДЕЙНОСТИ 
Контролиране 
Почистване 
Опазване на околната среда 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

 

ПРОФЕСИИ 

Околна среда (Ръководител 
сметосъбиране) 
Поддръжка (Сметосъбирач) 
Земеделие (Oзеленител) 
Околна среда (Работник в 
пречиствателна станция) 
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СНИМКА N° : 81 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който обича да продава 
Човек, който харесва разнообразни 
задачи 
Човек, който харесва аниматорски 
дейности 
Човек, който обича да съветва 

ДЕЙНОСТИ 

Посрещане 
Възпитаване 
Помощ 
Обслужване 
Продажби 
Общуване 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага контакти с клиенти и 
потребители 

ПРОФЕСИИ 

Администрация (Рецепционист, 
телефонист) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Аниматор)  
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Социален работник) 
Хотелиерство, ресторантьорство 
(Барман) 
Изкуство, творчество (Певец, 
музикант) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Фризьор) 
Хотелиерство, ресторантьорство 
(Сервитъор) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Козметичка) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Инструктор в авто-училище) 
Търговия (Туристически агент) 
Сигурност (Полицай) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Гледачка - стари хора) 
Търговия (Специалист по ТВ 
шопинг) 
Търговия (Продавач) 
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СНИМКА N° : 82 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва да пътува 
Човек, който харесва 
самостоятелността 
Човек, който харесва разнообразни 
задачи 

ДЕЙНОСТИ 
Пътуване 
Движение 
Шофиране 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага ненормирано работно 
време 

ПРОФЕСИИ 

Транспорт, логистика (Шофьор) 
Транспорт, логистика (Кондуктор 
във влак) 
Земеделие (Рибар) 

 

СНИМКА N° : 83 

 

ПРОФИЛ 
Човек, който харесва 
административни дейности 

ДЕЙНОСТИ 

Контролиране 
Писане 
Организиране 
Използване на компютър 
Подреждане 
Общуване 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага контакти с клиенти и 
потребители 

ПРОФЕСИИ 

Администрация (Рецепционист, 
телефонист) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Аниматор)  
Администрация (Чиновник, 
административен служител) 
Търговия (Туристически агент) 
Сигурност (Полицай) 

 

СНИМКА N° : 84 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва артистични 
задачи 
Човек, който харесва разнообразни 
задачи 

ДЕЙНОСТИ 

Творчество 
Декориране 
Рисуване 
Обработване на материали 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Изисква сръчност 
Изисква добро разпознаване на 
цветовете 

ПРОФЕСИИ 

Хранително-вкусова промишленост 
(Хлебопекар - сладкар) 
Изкуство, творчество (Шивач) 
Изкуство, творчество (Майстор- 
художествени занаяти) 
Хранително-вкусова промишленост 
(Специалист-кетъринг) 

 



Педагогическо ръководство - Zoom2Choose Приложение 1 – База данни 

 37 

СНИМКА N° : 85 

 

ПРОФИЛ 
Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който обича да съветва 

ДЕЙНОСТИ Работа с инструменти 
Полагане на грижи 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Съдържа риск от развиване на 
алергии 
Налага спазване на специални 
хигиенни норми 
Предполага продължително стоене 
прав 
Предполага контакти с клиенти и 
потребители 
Изисква сръчност 
Предполага фиксирано работно 
място 
Предполага повишен риск от 
инциденти 

ПРОФЕСИИ 

Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Фризьор) 
Земеделие (Животновъд) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование (Фризьор 
на кучета) 

 

СНИМКА N° : 86 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва 
предвидимостта 
Човек, който харесва да работи под 
ръководство 

ДЕЙНОСТИ 
Контролиране 
Използване на машина 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага ненормирано работно 
време 
Предполага фиксирано работно 
място 
Работа в голямо предприятие 
Налага извършване на дейности, 
които се повтарят 

ПРОФЕСИИ 

Околна среда (Ръководител 
сметосъбиране) 
Индустрия (Оператор в 
промишлеността) 
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СНИМКА N° : 87 

 

ПРОФИЛ 
Човек, който харесва да пътува 
Човек, който харесва да работи под 
ръководство 

ДЕЙНОСТИ 
Транспортиране 
Шофиране 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага продължително стоене 
седнал 
Предполага продължително 
излагане на открито 
Изисква спазване на определени 
правила за безопасност 

ПРОФЕСИИ 

Транспорт, логистика (Шофьор на 
автокари и мотокари) 
 Строителство (Оператор на 
машина) 

 

СНИМКА N° : 88 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва технически 
задачи 
Човек, който харесва 
отговорностите 
Човек, който харесва разнообразни 
задачи 

ДЕЙНОСТИ 
Работа с инструменти 
Поправяне 
Сглобяване 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Изисква сръчност 
Предполага повишен риск от 
инциденти 
Изисква спазване на определени 
правила за безопасност 
Изисква добро разпознаване на 
цветовете 

ПРОФЕСИИ 

Строителство (Електротехник) 
Строителство (Монтьор на 
водопроводни и топлопроводни 
инсталации) 
Строителство (Монтажник на 
фотоволтаични панели) 

 

СНИМКА N° : 89 

 

ПРОФИЛ 
Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва да работи под 
ръководство 

ДЕЙНОСТИ 
Поправяне 
Сглобяване 
Обработване на материали 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Изисква сръчност 

ПРОФЕСИИ 
Поддръжка (Автотенекеджия) 
Поддръжка (Автобояджия) 
Поддръжка (Автомонтьор) 
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СНИМКА N° : 90 

 

ПРОФИЛ 
Човек, който обича да продава 
Човек, който обича да съветва 

ДЕЙНОСТИ 

Посрещане 
Използване на компютър 
Продажби 
Подреждане  
Общуване 
Смятане 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага контакти с клиенти и 
потребители 
Предполага фиксирано работно 
място 

ПРОФЕСИИ 

Търговия (Служител в магазин на 
самообслужване) 
Търговия (Специалист по ТВ 
шопинг) 
Търговия (Продавач) 

 

СНИМКА N° : 91 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва 
административни дейности 
Човек, който харесва 
предвидимостта 
Човек, който харесва да пътува 
Човек, който обича да налага 
авторитет 

ДЕЙНОСТИ 
Контролиране 
Пътуване 
Общуване 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага контакти с клиенти и 
потребители 
Предполага ненормирано работно 
време 
Изисква спазване на определени 
правила за безопасност 
Съдържа риск от агресия 
Изисква устойчивост на стрес 
Налага извършване на дейности, 
които се повтарят 

ПРОФЕСИИ 

Транспорт, логистика (Кондуктор 
във влак) 
Сигурност (Охранител по 
сигурността) 
Сигурност (Полицай) 
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СНИМКА N° : 92 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който обича да продава 
Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва артистични 
задачи 
Човек, който харесва 
самостоятелността 
Човек, който харесва разнообразни 
задачи 

ДЕЙНОСТИ 

Творчество 
Готвене 
Декориране 
Организиране 
Обслужване 
Продажби 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Налага спазване на специални 
хигиенни норми 
Предполага работа в екип 
Предполага продължително стоене 
прав 
Предполага контакти с клиенти и 
потребители 
Изисква сръчност 
Изисква полагане на извънреден 
труд 

ПРОФЕСИИ 

Хранително-вкусова промишленост 
(Касапин, месар) 
Хранително-вкусова промишленост 
(Хлебопекар - сладкар) 
Хотелиерство, ресторантьорство 
(Готвач) 
Хотелиерство, ресторантьорство 
(Сервитъор) 
Хранително-вкусова промишленост 
(Продавач на риба) 
Хранително-вкусова промишленост 
(Специалист-кетъринг) 
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СНИМКА N° : 93 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва 
отговорностите 
Човек, който обича да налага 
авторитет 

ДЕЙНОСТИ 
Контролиране 
Защита  
Общуване 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага продължително стоене 
прав 
Предполага контакти с клиенти и 
потребители 
Предполага ненормирано работно 
време 
Изисква спазване на определени 
правила за безопасност 
Съдържа риск от агресия 
Изисква устойчивост на стрес 
Изисква добра психологическа 
устойчивост 
Изисква добра физическа форма 

ПРОФЕСИИ 

Сигурност (Кадрови военен) 
Сигурност (Охранител по 
сигурността) 
Сигурност (Охранител в затвор) 
Сигурност (Полицай) 
Сигурност (Пожарникар) 

 

СНИМКА N° : 94 

 

ПРОФИЛ Човек, който харесва физически 
дейности 

ДЕЙНОСТИ 

Помощ 
Полагане на грижи 
Транспортиране 
Движение 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Налага спазване на специални 
хигиенни норми 
Предполага работа в екип 
Предполага продължително стоене 
прав 
Предполага контакти с клиенти и 
потребители 
Предполага ненормирано работно 
време 
Изисква спазване на определени 
правила за безопасност 
Изисква устойчивост на стрес 
Изисква добра психологическа 
устойчивост 
Изисква добра физическа форма 

ПРОФЕСИИ 

Здраве, социална сфера, услуги, 
образование (Шофьор на линейка) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование (Санитар 
- носач) 
Поддръжка (Санитар) 
Сигурност (Пожарникар) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Гледачка - стари хора) 
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СНИМКА N° : 95 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва артистични 
задачи 
Човек, който харесва разнообразни 
задачи 

ДЕЙНОСТИ 

Творчество 
Декориране 
Рисуване 
Обработване на материали 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага контакти с клиенти и 
потребители 
Изисква сръчност 
Изисква добро разпознаване на 
цветовете 

ПРОФЕСИИ 
Изкуство, творчество (Декоратор) 
Строителство (Бояджия) 

 

СНИМКА N° : 96 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва 
административни дейности 
Човек, който харесва да пътува 
Човек, който харесва 
отговорностите 
Човек, който обича да съветва 
Възпитаване 

ДЕЙНОСТИ 
Контролиране 
Общуване 
Шофиране 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага продължително стоене 
седнал 
Предполага контакти с клиенти и 
потребители 
Изисква спазване на определени 
правила за безопасност 
Изисква устойчивост на стрес 

ПРОФЕСИИ 

Здраве, социална сфера, услуги, 
образование (Шофьор на линейка) 
Транспорт, логистика (Шофьор) 
Транспорт, логистика (Шофьор на 
автокари и мотокари) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Инструктор в авто-училище) 
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СНИМКА N° : 97 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва физически 
дейности 
Човек, който харесва работата на 
открито 

ДЕЙНОСТИ 

Шофиране 
Работа с инструменти 
Опазване на околната среда 
Транспортиране 
Използване на машина 
Движение 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага продължително 
излагане на открито 
Предполага повишен риск от 
инциденти 
Изисква спазване на определени 
правила за безопасност 
Изисква добра физическа форма 

ПРОФЕСИИ Околна среда (Дървосекач) 
Земеделие (Земеделски работник) 

 

СНИМКА N° : 98 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва технически 
задачи 
Човек, който харесва да работи под 
ръководство 

ДЕЙНОСТИ 
Контролиране 
Четене 
Използване на машина 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага фиксирано работно 
място 
Изисква полагане на извънреден 
труд 

ПРОФЕСИИ Индустрия (Оператор в 
промишлеността) 
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СНИМКА N° : 99 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва да работи под 
ръководство 
Човек, който харесва физически 
дейности 
Човек, който харесва разнообразни 
задачи 
Човек, който харесва работата на 
открито 

ДЕЙНОСТИ 

Строене 
Работа с инструменти 
Обработване на материали 
Използване на машина 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага работа в екип 
Предполага продължително стоене 
прав 
Предполага продължително 
излагане на открито 
Изисква сръчност 
Предполага повишен риск от 
инциденти 
Изисква устойчивост на 
световъртеж 
Изисква добра физическа форма 

ПРОФЕСИИ 

Строителство (Майстор на дървена 
дограма) 
Строителство (Кофражист -
арматурист) 
Строителство (Майстор на покриви) 
Строителство (Зидар) 
Строителство (Монтажник, скеле) 
Строителство (Специалист-гипсо 
картон) 

 

СНИМКА N° : 100 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва технически 
задачи 
Човек, който харесва 
отговорностите 
Човек, който харесва 
самостоятелността 

ДЕЙНОСТИ 

Контролиране 
Работа с инструменти 
Поправяне 
Сглобяване 
Използване на машина 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага контакти с клиенти и 
потребители 
Изисква сръчност 

ПРОФЕСИИ 

Поддръжка (Асансьорен техник) 
Строителство (Електротехник) 
Строителство (Монтьор на 
водопроводни и топлопроводни 
инсталации) 
Строителство (Монтажник на 
фотоволтаични панели) 
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СНИМКА N° : 101 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва технически 
задачи 
Човек, който харесва 
отговорностите 
Човек, който харесва 
самостоятелността 

ДЕЙНОСТИ 

Контролиране 
Работа с инструменти 
Поправяне 
Сглобяване 
Използване на компютър 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Изисква сръчност 
Работа в голямо предприятие 

ПРОФЕСИИ Поддръжка (Автомонтьор) 

 

СНИМКА N° : 102 

 

ПРОФИЛ 
Човек, който харесва 
административни дейности 
Човек, който обича да продава 

ДЕЙНОСТИ 

Посрещане 
Контролиране 
Използване на компютър 
Продажби 
Подреждане  
Смятане 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага продължително стоене 
седнал 
Предполага контакти с клиенти и 
потребители 
Предполага ненормирано работно 
време 
Предполага фиксирано работно 
място 
Изисква устойчивост на стрес 
Налага извършване на дейности, 
които се повтарят 

ПРОФЕСИИ 
Търговия (Служител в магазин на 
самообслужване) 
Търговия (Продавач) 
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СНИМКА N° : 103 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва 
предвидимостта 
Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва да работи под 
ръководство 
Човек, който харесва физически 
дейности 
Човек, който харесва работата на 
открито 

ДЕЙНОСТИ 
Транспортиране 
Подреждане  
Движение 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага излагане на силен шум 
Предполага продължително 
излагане на открито 
Предполага ненормирано работно 
време 
Работа в голямо предприятие 
Изисква спазване на определени 
правила за безопасност 
Налага извършване на дейности, 
които се повтарят 

ПРОФЕСИИ 
Транспорт, логистика (Товарач на 
багаж) 

 

СНИМКА N° : 104 

 

ПРОФИЛ 
Човек, който обича да продава 
Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който обича да съветва 

ДЕЙНОСТИ 
Обслужване 
Продажби 
Общуване 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Налага спазване на специални 
хигиенни норми 
Предполага излагане на непривични 
температури (много високи или 
много ниски) 
Изисква сръчност 

ПРОФЕСИИ 

Хранително-вкусова промишленост 
(Касапин, месар) 
Хотелиерство, ресторантьорство 
(Готвач) 
Хранително-вкусова промишленост 
(Специалист-кетъринг) 
Хранително-вкусова промишленост 
(Продавач на риба) 
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СНИМКА N° : 105 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва да пътува 
Човек, който харесва физически 
дейности 
Човек, който харесва работата на 
открито 
Човек, който обича да налага 
авторитет 

ДЕЙНОСТИ 
Контролиране 
Защита  
Движение 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага работа в екип 
Предполага продължително 
излагане на открито 
Предполага ненормирано работно 
време 
Предполага повишен риск от 
инциденти 
Изисква спазване на определени 
правила за безопасност 
Съдържа риск от агресия 
Изисква устойчивост на стрес 
Изисква добра психологическа 
устойчивост 
Изисква добра физическа форма 

ПРОФЕСИИ 

Сигурност (Кадрови военен) 
 Строителство (Оператор на 
машина) 
Сигурност (Охранител по 
сигурността) 
Сигурност (Охранител в затвор) 
Сигурност (Полицай) 
Сигурност (Пожарникар) 
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СНИМКА N° : 106 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва 
отговорностите 
Човек, който харесва 
самостоятелността 
Човек, който харесва разнообразни 
задачи 
Човек, който харесва аниматорски 
дейности 

ДЕЙНОСТИ 

Възпитаване 
Общуване 
Помощ 
Почистване 
Хранене 
Полагане на грижи 
Подреждане 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Налага спазване на специални 
хигиенни норми 
Предполага контакти с клиенти и 
потребители 
Предполага ненормирано работно 
време 
Изисква добра психологическа 
устойчивост 

ПРОФЕСИИ 

Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Аниматор)  
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Социален работник) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Гледачка - стари хора) 

 

СНИМКА N° : 107 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва физически 
дейности 
Човек, който харесва 
самостоятелността 
Човек, който харесва аниматорски 
дейности 
Човек, който обича да налага 
авторитет 
Човек, който обича да съветва 

ДЕЙНОСТИ 

Възпитаване 
Организиране 
Движение 
Общуване 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага работа в екип 
Предполага контакти с клиенти и 
потребители 
Изисква спазване на определени 
правила за безопасност 
Изисква добра физическа форма 

ПРОФЕСИИ 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Аниматор) 
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СНИМКА N° : 108 

 

ПРОФИЛ 
Човек, който харесва да се грижи за 
другите 

ДЕЙНОСТИ 

Посрещане 
Организиране 
Полагане на грижи 
Транспортиране 
Продажби 
Общуване 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Налага спазване на специални 
хигиенни норми 
Предполага контакти с клиенти и 
потребители 
Предполага излагане на силни 
миризми 
Изисква добра психологическа 
устойчивост 

ПРОФЕСИИ 

Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Фризьор) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Козметичка) 
Транспорт, логистика (Погребален 
агент) 

 

СНИМКА N° : 109 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва технически 
задачи 
Човек, който харесва да работи под 
ръководство 

ДЕЙНОСТИ 

Контролиране 
Работа с инструменти 
Обработване на материали 
Използване на машина 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага излагане на силен шум 
Предполага излагане на непривични 
температури (много високи или 
много ниски) 
Предполага ненормирано работно 
време 
Предполага фиксирано работно 
място 
Изисква спазване на определени 
правила за безопасност 
Налага извършване на дейности, 
които се повтарят 

ПРОФЕСИИ Индустрия (Оператор в 
промишлеността) 
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СНИМКА N° : 110 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва 
предвидимостта 
Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва да работи под 
ръководство 

ДЕЙНОСТИ 
Опазване на околната среда 
Подреждане 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага излагане на силни 
миризми 
Предполага фиксирано работно 
място 
Изисква спазване на определени 
правила за безопасност 
Налага извършване на дейности, 
които се повтарят 

ПРОФЕСИИ 

Околна среда (Ръководител 
сметосъбиране) 
Поддръжка (Сметосъбирач) 
Индустрия (Оператор в 
промишлеността) 

 

СНИМКА N° : 111 

 

ПРОФИЛ 
Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва физически 
дейности 

ДЕЙНОСТИ 
Обработване на материали 
Използване на машина 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Съдържа риск от развиване на 
алергии 
Предполага продължително 
излагане на открито 
Изисква сръчност 

ПРОФЕСИИ 
Строителство (Каменоделец, 
каменар) 

 

СНИМКА N° : 112 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва артистични 
задачи 
Човек, който харесва разнообразни 
задачи 

ДЕЙНОСТИ 
Работа с инструменти 
Почистване 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Съдържа риск от развиване на 
алергии 
Предполага излагане на силни 
миризми 
Изисква сръчност 
Изисква устойчивост на 
световъртеж 
Изисква добро разпознаване на 
цветовете 
Предполага специално положение 
на тялото през повечето време 

ПРОФЕСИИ 
Строителство (Плочкаджия) 
Строителство (Бояджия) 
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СНИМКА N° : 113 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва технически 
задачи 
Човек, който харесва 
самостоятелността 

ДЕЙНОСТИ 
Контролиране 
Работа с инструменти 
Поправяне 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Изисква сръчност 

ПРОФЕСИИ Поддръжка (Автомонтьор) 

 

СНИМКА N° : 114 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва 
административни дейности 
Човек, който обича да продава 
Човек, който обича да съветва 

ДЕЙНОСТИ 
Използване на компютър 
Продажби 
Общуване 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага продължително стоене 
седнал 
Предполага фиксирано работно 
място 
Изисква добра психологическа 
устойчивост 

ПРОФЕСИИ 
Търговия (Специалист по ТВ 
шопинг) 

 

СНИМКА N° : 115 

 

ПРОФИЛ Човек, който харесва да работи под 
ръководство 

ДЕЙНОСТИ 
Транспортиране 
Подреждане  
Шофиране 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага продължително стоене 
седнал 
Предполага фиксирано работно 
място 
Изисква спазване на определени 
правила за безопасност 
Налага извършване на дейности, 
които се повтарят 

ПРОФЕСИИ 

Транспорт, логистика (Шофьор на 
автокари и мотокари) 
 Строителство (Оператор на 
машина) 
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СНИМКА N° : 116 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва 
предвидимостта 
Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва да работи под 
ръководство 

ДЕЙНОСТИ 

Почистване 
Полагане на грижи 
Подреждане  
Движение 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Налага спазване на специални 
хигиенни норми 
Предполага продължително стоене 
прав 
Изисква полагане на извънреден 
труд 
Налага извършване на дейности, 
които се повтарят 

ПРОФЕСИИ 

Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Социален работник) 
Поддръжка (Мияч на 
прозорци/витрини) 
Хотелиерство, ресторантьорство 
(Камвериерка) 
Поддръжка (Санитар) 
Поддръжка (Работник в химическо 
чистене) 
Поддръжка (Чистач) 

 

СНИМКА N° : 117 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва 
предвидимостта 
Човек, който харесва физически 
дейности 

ДЕЙНОСТИ Почистване 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Налага спазване на специални 
хигиенни норми 
Предполага продължително стоене 
прав 
Предполага ненормирано работно 
време 

ПРОФЕСИИ 

Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Социален работник) 
Поддръжка (Мияч на 
прозорци/витрини) 
Хотелиерство, ресторантьорство 
(Камериерка) 
Поддръжка (Санитар) 
Поддръжка (Работник в химическо 
чистене) 
Поддръжка (Чистач) 
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СНИМКА N° : 118 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който обича да продава 
Човек, който харесва ръчния труд 
Човек, който харесва технически 
задачи 

ДЕЙНОСТИ 

Контролиране 
Работа с инструменти 
Поправяне 
Сглобяване 
Продажби 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага контакти с клиенти и 
потребители 
Изисква сръчност 
Предполага фиксирано работно 
място 

ПРОФЕСИИ 

Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование (Оптик) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Ортопедичен техник) 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Зъботехник-протезист) 

 

СНИМКА N° : 119 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва артистични 
задачи 
Човек, който харесва 
самостоятелността 
Човек, който харесва разнообразни 
задачи 
Човек, който харесва аниматорски 
дейности 

ДЕЙНОСТИ 
Творчество 
Възпитаване 
Общуване 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

Предполага работа в екип 
Предполага контакти с клиенти и 
потребители 

ПРОФЕСИИ 
Здраве, социална сфера, услуги, 
развлечения, образование 
(Аниматор) 

 

СНИМКА N° : 120 

 

ПРОФИЛ 

Човек, който харесва 
административни дейности 
Човек, който харесва 
предвидимостта 
Човек, който харесва да пътува 

ДЕЙНОСТИ 
Контролиране 
Организиране 
Транспортиране 

РАБОТНИ 
УСЛОВИЯ 

 

ПРОФЕСИИ 
Транспорт, логистика (Шофьор) 
Транспорт, логистика (Пощенски 
раздавач) 

 


