
C-Game: Output 2.5: Description of 609 occupation in BG

Occupation Description

Автомобилен специалист Разработва нови или подобрява проекти за конструктивни елементи 

на превозното средство, двигатели, трансмисии или други системи 

на превозното средство, използвайки технология за проектиране с 

помощта на компютър. Наблюдава сглобяването, модификацията 

или изпитването на превозно средство или компоненти.

Автомобилен техник Помагат на инженерите при определяне на практичността на 

предложените промени в дизайна на продукта и планират и 

извършват тестове на експериментални изпитателни устройства или 

оборудване за производителност, издръжливост или ефективност на 

автомобилни агрегати.

Автомо-електро монтьор Инсталира, диагностицира или поправя комуникационно, звуково, 

защитно или навигационно оборудване в моторни превозни 

средства.

Автомонтьор Диагностицира, коригира, поправя или ремонтира автомобилните 

превозни средства.

Автор на техническа 

документация 

Изработва технически материали, като ръководства за оборудване, 

приложения или инструкции за експлоатация и поддръжка. Може да 

подпомогне работата по оформлението.

Агенти спорт и изкуства Представлява и популяризира артисти, изпълнители и спортисти в 

контакти с настоящи или бъдещи работодатели. Може да се справя с 

договарянето на договори и други бизнес въпроси за клиентите.

Агроном Предоставя консултантски услуги на фирми, земеделски кооперации, 

агрономически производители на култури и градинарски култури 

при отглеждането на хранителни култури. Прилага научни 

достижения, в технологиите и бизнеса, свързани с отглеждането на 

растения.

Агроном полевъдство Консултира, инструктира и подпомага лица и семейства, ангажирани 

със земеделие, свързани със селското стопанство дейности или 

дейности в областта на домашната икономика. Демонстрира 

процедури и прилага резултатите от изследванията за решаване на 

проблеми.

Адвокат Представляват клиенти в наказателни и граждански съдебни 

производства и други съдебни производства, изготвят правни 

документи или управляват или консултират клиенти по правни 

сделки. Специализира в една област или да практикува широко в 

много области на правото.

Административен секретар Ръководи работата на офиса, Подготвя професионални документи за 

срещи, осигурява организационните и административни дейности на 

канцеларията.
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Occupation Description

Администратор на 

компютърни мрежи

Инсталира, конфигурира и поддържа локална мрежа (LAN), глобална 

мрежа (WAN) и интернет системи на организация или сегмент от 

мрежова система на организацията. Наблюдава мрежата, за да 

осигурите мрежова наличност за всички потребители на системата и 

може да извършва необходимата поддръжка в подкрепа на 

наличността на мрежата. Може да наблюдава и тества 

ефективността на уебсайта, за да гарантира, че уеб сайтовете работят 

правилно и без прекъсване. Съдейства за мрежово моделиране, 

анализ, планиране и координация между хардуер и софтуер за 

комуникация в мрежа и данни. 

Академичен персонал в 

университет

Преподава в университета, т.е. основно изнася лекции пред 

студенти, провежда упражнения и семинари с тях, разглежда ги на 

изпити, води и консултира при изработването на дипломни, 

бакалавърски и други дисертации. 

Актьор Възпроизвежда роли за сцена, телевизия, радио, видео, филми или 

забавления,борави с информация или инструкции. Интерпретира 

сериозна или комична роля чрез реч, жест и движение на тялото, за 

да забавлява или информира аудиторията. Танцува и пее.

Акушерка Диагностицира и координира всички аспекти на процеса на раждане 

независимо или като част от здравен екип. Осигурява гинекологични 

грижи за жени. 

Анализатор контрол на 

качеството

Провежда тестове за определяне на качеството на суровините, 

междинните и готовите продукти. Провежда тестове на проби за 

качество.

Анализатор на храни Извършва стандартизирани качествени и количествени тестове за 

определяне на физични или химични свойства на храните или 

продуктите от напитки.

Анализатор проучване на 

пазара

Проучва пазарните условия в местни, регионални или национални 

области или събира информация, за да определи потенциални 

продажби на продукт или услуга, или създа маркетингова кампания. 

Може да събира информация за конкуренти, цени, продажби и 

методи за маркетинг и разпространение.

Аниматор Появява се в развлекателни програми (телевизия, предавания, 

културни събития, частни партита, тържества и др.). Забавлява 

публиката (разказва истории, играе различни сцени в сътрудничество 

с други изпълнители, модерира игри, състезания и други събития и 

т.н.). Преговаря условията за техните изпълнения с организаторите, 

самостоятелно или чрез арт агент.

Аниматор, водещ Изпълнява различни представителни функции в увеселителен или 

развлекателен център. Планира използването на съоръжения за 

отдих, да поддържа и предоставя оборудване на участниците в 

спортни събития или развлекателни занимания.
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Occupation Description

Антрополог Изследва, оценява и установява публична политика относно 

произхода на хората; тяхното физическо, социално, езиково и 

културно развитие; и тяхното поведение, както и създадените от тях 

култури, организации и институции.

Археолог Провежда изследвания, за да възстанови записи от миналия 

човешки живот и култура от човешки останки, артефакти, 

архитектурни характеристики и структури, възстановени чрез 

разкопки, възстановяване под вода или други начини за откриване.

Архивист Оценява, редактира и директно съхранява постоянни записи и 

исторически ценни документи. Участва в изследователски дейности, 

базирани на архивни материали.

Архитект бази данни Проектира стратегии за корпоративни системи за бази данни и 

задайте стандарти за операции, програмиране и сигурност. 

Проектира и изгражда големи релационни бази данни. Интегрира 

нови системи със съществуващата складова структура и 

усъвършенства производителността и функционалността на 

системата.

Архитект на компютърни 

мрежи

Проектира и внедрява компютърни и информационни мрежи, като 

локални мрежи (LAN), широкообхватни мрежи (WAN), интранети, 

екстранети и други мрежи за комуникация на данни. Извършва 

мрежово моделиране, анализ и планиране. Проектира мрежови и 

компютърни мерки за сигурност. 

Асистент анестезиолог Помагат на анестезиолозите при прилагането на анестезия за 

хирургични и нехирургични процедури. Следи състоянието на 

пациента и осигурява грижи за пациентите по време на хирургично 

лечение.

Асистент за производство Помага на работниците в производството, като изпълнявате 

задължения, изискващи по-малко умения. Участва в доставката или 

поддържането на материали или инструменти и почистване на 

работната зона и оборудване.

Асистент по обществено 

здраве

Осъществява държавен здравен надзор в рамките на опазването и 

подкрепата на общественото здраве. Следи за спазването на 

хигиенните и противоепидемичните разпоредби, провежда 

епидемиологични изследвания на местата на заразяване, 

включително вземане на проби и предаването им в специализирани 

лаборатории.

Асистент по социални 

услуги

Съдейства за предоставяне на клиентски услуги в най-различни 

области, като психология, рехабилитация или социална работа, 

включително подкрепа за семейства. Помага на клиентите при 

идентифициране и получаване на налични обезщетения и социални 

и обществени услуги. 

Асистент по социологически 

изследвания

Подпомага социалните учени в лабораторни изследвания, 

проучвания и други социални изследвания. Подпомога подготовката 

на констатациите за публикуване и да съдейства за лабораторен 

анализ, контрол на качеството или управление на данни.
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Occupation Description

Астроном Наблюдава, изследва и интерпретира астрономическите явления, за 

да увеличи основните знания или да приложи тази информация за 

практически проблеми.

Аудиолог Оценява и лекува лица със слухови и свързани с тях нарушения. 

Може да се побере на слухови апарати и да осигури слухово 

обучение. Може да извършва изследвания, свързани със слухови 

проблеми.

Банков служител за заеми Проучва историята и кредитното състояние на физически или 

юридически лица, кандидатстващи за кредит. Обаждз се по 

телефона или се свързва с кредитните отдели на службите, 

обслужващи бизнеса, за да получи информация за кредитното 

състояние на кандидата.

Банков служител за сметки Интервюира лица, желаещи да открият сметки във финансови 

институции. Разяснява услугите за сметки, достъпни за потенциални 

клиенти, и им помага при подготовката на заявленията.

Бариста Приготвя или сервира специализирано кафе или други напитки. 

Сервира храна като печени продукти или сандвичи на клиентите.

Барман Смесва и поднася напитки на клиентите, директно или чрез 

сервитьор.

Бетонобъркач Изглажда и завършва повърхности от излят бетон, като подове, 

пътеки, тротоари, пътища или бордюри, използвайки различни 

ръчни и електрически инструменти. Подравнява форми за тротоари, 

бордюри или улуци; кръпка кухини; и използва триони за изрязване.

Библиотекар Помага на читателите при използването на библиотечни каталози, 

бази данни и индекси за намиране на книги и други материали; и 

чрез отговори на въпроси, които изискват само кратка консултация 

със стандартни препоръки. 

Бизнес икономист Определя финансовите стратегии на компанията, икономическите 

планове и финансовите бюджети. Обработва анализи на състоянието 

на финансовите ресурси и резултатите на компанията, прогнози и 

препоръки за вземане на решения от ръководството на компанията.

Бизнес мениджър Планира, насочва или координира действителното разпространение 

или движение на продукт или услуга до клиента. Координира 

разпределението на продажбите чрез установяване на територии за 

продажба, квоти и цели и създайте програми за обучение на 

търговски представители. 

Биоенерго терапевт Извършва лечение чрез игли в така наречените акупунктурни точки в 

тялото на пациента. С помощта на игли и слаби електрически токове 

помага за премахване на функционалните нарушения на организма, 

например за блокиране на болката на нивото на централната нервна 

система, за регулиране на нарушената регулация на вътрешните 

органи и за подобряване на нарушените двигателни функции.
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Occupation Description

Биолог Изследва или изучава основни принципи на растителния и 

животинския живот, като произход, връзка, развитие, анатомия и 

функции.

Биомедицински асистент Поддържа и използва оборудване и консумативи, необходими за 

демонстриране на части от човешкото тяло на рентгенов филм или 

флуороскопски екран за диагностични цели.

Биомедицински специалист Прилага знанията си в инженерството, биологията и биомеханичните 

принципи при проектирането, разработването и оценката на 

биологични и здравни системи и продукти, като изкуствени органи, 

протези, апаратура, медицински информационни системи и системи 

за управление на здравето и грижи.

Блогър в социалните мрежи Размества инфопмация в дискусионен или информационен уебсайт, 

състоящ се от отделни публикации, които обикновено се показват в 

обратен хронологичен ред

Болногледач Грижи се за възрастни хора след заболяване или нараняване, помага 

им в ежедневните дейности в домашна среда или в заведение за 

грижи. Може да приготвя храна, извършва рутинно почистване, 

помага за ежедневната хигиена, придружава до лекари, организира 

покупки и др.

Ботаник Изследва растенията, техните отделни видове и родове, техните 

общи и специфични черти, възможностите за тяхното използване в 

различни области (биология, фармакология, земеделие и др.), 

Планира и координира грижите за растителния компонент на 

природата.

Боцман Експлоатира малки моторни лодки. Отговаря и подпомага 

навигационните дейности.

Бояджия на сгради Боядисва стени, оборудване, сгради, мостове и други структурни 

повърхности, като използвате четки, валяци и пистолети за пръскане. 

Отстранява старата боя, за да подготви повърхността преди 

боядисване. 

Бояджия, превозни 

средства

Работи или поддържа бояджийски машини за боядисване на 

повърхности на транспортното оборудване, като автомобили, 

автобуси, камиони, влакове, лодки и самолети. 

Брачен съветник Прилага психотерапевтични и семейни теории и техники за 

предоставяне на услуги на лица, двойки и семейства с цел лечение 

на такива диагностицирани нервни и психични разстройства.

Брокер за недвижими 

имоти

Наема, купува или продава имоти за клиенти. Изпълнява 

задължения, като проучване на списъци с имоти, интервюиране на 

потенциални клиенти, придружаване на клиенти до имота, обсъжда 

условията за продажба и съставя договори за недвижими имоти. 
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Брокер капиталови 

транзакции

Следи и оценява развитието на пазара на ценни книжа (акции, 

облигации, облигации и др.). за закупка на съответните ценни книжа 

в момент, когато цената им е относително ниска и обратно, за 

продажба, когато цената им е относително по-висока. Информира 

клиентите за ситуацията на капиталовите пазари с възможни 

препоръки за покупка или продажба и продава тези покупки и 

продажби на банката.

Ветеринарен асистент Извършва медицински тестове в лабораторна среда за използване 

при лечение и диагностика на заболявания при животни. Приготвя 

ваксини и серуми за профилактика на заболявания. Подготвя 

тъканни проби, взема кръвни проби и извършва лабораторни 

изследвания, като анализ на урината и кръвна картина. 

Ветеринарен лекар Диагностицира, лекува или изследва заболявания и наранявания на 

животни. Включва ветеринарни лекари, които извършват 

изследвания и разработки, инспектират добитък или се грижат за 

домашни любимци и домашни животни.

Взривотехник Поставя и взривява експлозиви, за да разруши конструкции или да 

премахне или измести земята, скалите или други материали. Може 

да извършва специализирани процедури за обработка, съхранение и 

счетоводство. Включва сеизмографски стрелци.

Винопроизводител Грижи се за лозята, засажда, тори, копае и обработва лозята, 

извършва рязане, връзване, култучене. Бере узрели лозя, занимава 

се и с тяхното размножаване. Прави собствено вино.

Водач - местен превозвач 

на стоки

Шофира камион или друго превозно средство по установени 

маршрути или в рамките на установена територия и продавайте или 

доставяйте стоки, като хранителни продукти, включително предмети 

за изнасяне от ресторанта, или вземете или доставете предмети като 

търговско пране. 

Водач на камион на дълги 

разстояния

Шофира камион или такъв с ремарке или полуремарке с 

товароподемност над 12 тона тегло на превозното средство.  Изисква 

професионална шофьорска книжка (С+Е).

Водач на линейка Шофира линейка или помага на лекаря в линейка при 

транспортиране на болни или ранени лица. Съдейства за вдигане на 

пациенти.

Водолаз Работи под повърхността на водата, използвайки подводно 

оборудване, за да инспектира, ремонтира, премахва или инсталира 

оборудване и конструкции. Използва разнообразие от електрически 

и ръчни инструменти, като бормашини, чукове, факли и заваръчно 

оборудване. 

Водопроводчик Сглобява, монтира или ремонтира тръби, фитинги или 

приспособления за отоплителни, водни или дренажни системи, в 

съответствие със спецификациите или водопроводните планове.

Военен пилот Всички военнослужещи, назначени за тактически операции и 

специалисти по въздушни операции / оръжия и членове на екипажа, 

които не са изброени отделно.
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Occupation Description

Войник в инженерни 

войски

Обучен и с тренинг като член на части, способни да модифицира и 

преминава военни маршрути, да пресича водни препятствия и да 

освобождава пътища на експлозивни заплахи. 

Войник в химически войски Обучен и с тренинг като член на единици, способни да осигурят 

защита на военните части срещу оръжия за масово унищожение 

(ядрено, химическо и билогично). .

Войник във вoйски за 

киберсигурност

Обучен способни да наблюдават, планират и провеждат операции в 

киберпространството, провеждат психологически операции и е 

обучен  да си сътрудничи с граждански сили и разузнавателни 

служби. 

Войник във въздушни 

войски

Обучен и с тренинг като член на подразделения, способни да 

доставят хора, оборудване и материали по въздух до определена 

територия с възможност за борба срещу бронираните цели на всеки 

враг. 

Войник на ПВО Работи с оборудване, използвайки технология на радио или звукови 

вълни, за да идентифициране, проследяване и анализ на обекти или 

природни явления от военен интерес. 

Войник от ВВС Изпълнява задължения по време на полет, за да осигурите 

успешното завършване на бойни, разузнавателни, транспортни и 

мисии за търсене и спасяване. Експлоатира въздухоплавателно 

оборудване за комуникация и откриване, включително установяване 

на сателитни връзки и заглушаване на комуникационните 

възможности на врага; извършване на предиполетни, полетни и 

следполетни проверки на бордово оборудване; експлоатация и 

поддръжка на самолетни оръжия и защитни системи; експлоатация и 

поддръжка на системи за зареждане на самолети в полет; 

изпълнение на процедури за безопасност на самолета и аварийни 

ситуации; изчисляване и проверка на данни за теглото и баланса на 

пътниците, товарите, горивата и аварийното и специално 

оборудване; провеждане на изхвърляне по време на полет на товари 

и персонал.

Войник от пехотата Експлоатира оръжия и оборудване в сухопътни бойни операции. 

Въвеждащ на печатарска 

преса

Форматира и създава пробен текст и изображения, представени от 

дизайнери и клиенти в готови страници, които могат да бъдат 

отпечатани. Включва цифрово и фото набиране.

Въздушен контрол Контролира въздушното движение на и в близост до летището и 

движението на въздушното движение между височинните сектори и 

контролните центрове съгласно установените процедури и политики. 

Упълномощава, регулиреа и контролира полети на търговски 

авиокомпании в съответствие с правителствените или фирмени 

разпоредби, за да ускори и осигури безопасността на полетите.
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Occupation Description

Възпитател Организира дейностите на децата извън училище (например 

училищен клуб, младежки дом, детски дом и др.), за да развие 

тяхната личност, интереси и способности чрез извършване на 

различни целенасочени дейности (физически, умствени, музикални, 

артистични и др.). 

Газов инженер - техник Извършва монтаж на газопроводи и уреди в интериора и 

екстериора. Грижи се за поддръжка на мрежата, сертифициране на 

нови линии и проверка на тяхната надеждност. Търси проблеми и 

неизправности в случай на спонтанно или внезапно изтичане на газ.

Генетик Изследва наследяването на признаците на молекулярно, 

организъмно или популационно ниво. Може да оцени или лекува 

пациенти с генетични заболявания.

Географ Изучава природата и използването на области от земната 

повърхност, свързвайки и интерпретирайки взаимодействията на 

физически и културни феномени. Провежда изследвания върху 

физическите аспекти на даден регион, включително земни форми, 

климат, почви, растения и животни.

Геолог Търси, идентифицира, количествено и класифицира минералните 

ресурси и техните геоложки свойства и структура. Предоставя съвети 

на мениджърите на мини и техниците за текущи и бъдещи минни 

операции.

Гипсаджия, мазач Нанася вътрешна или външна мазилка, цимент, мазилка или 

подобни материали. Нанася декоративна мазилка.

Главен готвач Организира и контролира работата на персонала в кухнята. Съставя 

менюто и управлява приготвянето на ястия. Извършва изчисления и 

ценообразуване на ястията. Поръчва хранителни суровини, приема 

ги и гарантира тяхното съхранение. Проверява спазването на 

правилата за безопасност и хигиена.

Главен механик Наблюдава и координира дейността на екипажа, ангажиран с 

експлоатация и поддръжка на двигатели, котли, палубни машини и 

електрическо, санитарно и хладилно оборудване на борда на 

кораба.

Главен счетоводител Анализира финансова информация и изготвя финансови отчети, за 

да определи или поддържа запис на активи, пасиви, печалби и 

загуби, данъчни задължения или други финансови дейности в 

рамките на дадена организация.

Главен финансов директор Насочва и координира финансовите дейности на работници в клон, 

офис или отдел на организация, като например клон на банка, 

брокерска фирма, отдел за рискове и застраховане или кредитен 

отдел.

Гледач животни в зоопарк Подготвя, разпределя и прилага за животни фуражи, вода или 

лекарства и други ветеринарни продукти за превенция, следи за 

здравословното им състояние, помага при ветеринарни интервенции 

и раждания, следи състоянието и развитието на ражданията, 

почиства изпражненията и допълнително почиства и дезинфекцира 

помещенията им.
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Occupation Description

Говорител Предоставя информация и връзки с пресата и обществеността, 

средствата за масова информация и информационните агенции, 

напр. организиране на интервюта с ръководството на 

предприятието, по-специално писане на прессъобщения и статии, 

отделни представителства в средствата за масово осведомяване от 

името на съответното предприятие.

Готвач Приготвя ястия по рецепти (за обедни менюта, минути, банкети, 

приеми и т.н.) и ги приспособява към подходящата естетична форма 

преди сервиране. Сътрудничи с главния готвач при изчисляването и 

създаването на цените на храните, при съставянето на менюто, при 

поръчването, приемането и съхраняването на хранителните 

съставки.

Готвач за бързо хранене Приготвя и готви храна в ресторант за бързо хранене с ограничено 

меню. Задълженията на тези готвачи са ограничени до приготвянето 

на няколко основни елемента и обикновено включват експлоатация 

на големи обеми за еднократно готварско оборудване.

Готвач за специални диети Подготвя ястия за различни видове диети (диети за пациенти с 

определени заболявания, редуциращи диети за отслабване, диети за 

спортисти, дългосрочни диети и др.), Особено за болници, спа 

центрове, училища, но и за ресторанти, предлагащи диетични ястия.

Гравьор по метал Гравира или оформя метал, дърво, каучук или други материали. 

Включва такива работници като специалисти за ецване, гравьори на 

пантографи и гравирачи за копринени платна.

Градинар Отглежда цветя, декоративни дървета и храсти или плодове, 

зеленчуци или други култури. Подготвя почвата чрез оране, копаене, 

плевене, торене. Засява семена и засажда разсад, извършва 

присаждане, ваксинация и обработка на дървета и дървета. Създава 

и поддържа тревни площи.

Граждански архитект Планира и проектира структури, като частни резиденции, офис 

сгради, театри, фабрики и други структурни имоти.

Графичен дизайнер Проектира или създа графики, за да отговори на специфични 

търговски или промоционални нужди, като опаковки, дисплеи или 

лога. Използва различни носители за постигане на артистични или 

декоративни ефекти.

Гримьор Нанася грим на изпълнителите, за да отрази периода, обстановката и 

ситуацията на тяхната роля.

Гробар Копае гробове, отваря и затваря гробници, ексхумира и погребва 

мъртвите. Спуска ковчези в гроба, поставя урни, разпръсква и излива 

кремирани човешки останки. 

Грънчар Работи с производствени машини като мопс, джигер машина или 

грънчарско колело за обработка на глина при производството на 

керамични, керамични и керамични изделия.

Данъчен инспектор Определя данъчно задължение или събира данъци от физически 

лица или търговски фирми в съответствие с предписаните закони и 

разпоредби.
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Occupation Description

Данъчен консултант Изготвя данъчни декларации за физически лица или малък бизнес.

Дегустатор, Сомелиер Експерт по вината. Оценява вкуса на отделните вина и участва в 

тяхното класифициране и етикетиране. Съветва клиентите при 

изготвяне на винена листа и клиентите при избора на вино. 

Запознава клиентите и гостите с винената листа и отделните вина.

Дезинсектор Диагностицира вредители, тяхното количество и местоположение. 

Използва химически и физични методи и препарати за 

унищожаване, елиминиране и премахване на вредители и трудни 

насекоми, както и чрез химични и биологични методи и препарати за 

унищожаване и неутрализиране на патогенни микроби.

Декан на университет Най-висшият представител на факултета . Избира се от академичния 

съвет на факултета и се назначава от ректора на висшия университет. 

Деканът взема важни решения по отношение на факултета и го 

представлява навън, дори в чужбина.

Демограф Наблюдава и оценява процеса на развитие на населението, неговата 

структура и количество. Следи и изследва причините за тези 

промени, като раждаемост, смъртност, аборти, брак, развод, 

миграция, образование и т.н.

Дестилатор Подготвя и разпределя суровини за производство на спиртни 

напитки, включително използването на рецепти и специални 

процедури за различни маркови спиртни напитки, обслужва 

дестилационно оборудване.

Детегледач Грижи се за деца в частни домакинства и осигуряване на подкрепа и 

опит на родителите за задоволяване на физическите, емоционални, 

интелектуални и социални нужди на децата. Планира и приготвя 

храна, грижи за пране и облекло, организиране на игрови дейности и 

излети, дисциплина, интелектуално стимулиране, езикови дейности 

и транспорт.

Диетолог Планира и провежда хранителни услуги или хранителни програми, за 

да подпомогнете насърчаването на здравето и контрола на 

заболяванията. Наблюдава дейностите на отдел, предоставящ 

количествени хранителни услуги, да съветва лица или да провежда 

хранителни изследвания.

Дизайнер и администратор 

на база данни

Администрира, тества и внедрява компютърни бази данни, като се 

прилагат знания за системи за управление на бази данни. 

Координира промените в компютърните бази данни. Може да 

планира, координира и прилага мерки за сигурност за защита на 

компютърни бази данни.

Дизайнер на видеоигри Разработва основните характеристики на дизайна на видео игрите. 

Посочва новаторска механика на играта и ролевите игри, сюжетни 

линии и биографии на героите. Създава и поддържа проектна 

документация. 
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Occupation Description

Дизайнер на електронни 

устройства

Изработва електрически схеми, схеми за монтаж на платки и 

чертежи за оформление, използвани за производството, 

инсталирането или ремонта на електрическо оборудване.

Дизайнер на изложбени 

пространства

Проектира специални експонати и филмови, телевизионни и 

театрални декори. Изучава сценарии, консултира се с директори и 

провежда изследвания за определяне на подходящи архитектурни 

стилове.

Дизайнер на самолети Изпълнява инженерни задължения при проектиране, конструиране 

и тестване на самолети, ракети и космически кораби. Може да 

проведе основни и приложни изследвания за оценка на 

приспособимостта на материалите и оборудването към 

проектирането и производството на въздухоплавателни средства. 

Директор логистика Планира, насочва или координира покупки, складиране, 

разпространение, прогнозиране, обслужване на клиенти или услуги 

по планиране. Управлява логистичния персонал и логистичните 

системи и насочва ежедневните операции.

Директор на гимназия или 

колеж

Отговаря за всички аспекти на ежедневното функциониране на 

средното училище или колежа (администрация, финансово 

управление, политика на персонала, снабдяване, поддръжка на 

сградата и др.). Дава насоки на образователните дейности, ръководи 

служителите и наблюдава тяхната работа. В сътрудничество с 

родители решава често срещани и нестандартни ситуации на 

учениците.

Директор на детска градина Планира, насочва и координира академичните и неакадемичните 

дейности на предучилищни и детски центрове или програми.

Директор на малък бизнес 

или клон

Планира, насочва или координира дейностите на малки и средни 

организациите от публичния или частния сектор. Задълженията и 

отговорностите включват формулиране на политики, управление на 

ежедневните операции и планиране на използването на материали 

и човешки ресурси.

Директор на началното 

училище

Планира, насочва или координира академичните, 

административните или спомагателните дейности на държавни или 

частни начални училища.

Директор, информационни 

системи

Планира, насочва или координира дейности в такива области като 

електронна обработка на данни, информационни системи, системен 

анализ и компютърно програмиране.

Диспечер за транспорт и 

обслужване

Планира и изпраща работници, работни екипажи, оборудване или 

сервизни превозни средства за транспортиране на материали, 

товари или пътници или за нормален монтаж, сервиз или аварийни 

ремонти, извършени извън мястото на бизнес. Използва радио, 

телефон или компютър за предаване на задания и съставяне на 

статистика и отчети за напредъка в работата.

Диспечер на железопътния 

трафик

Управлява, организира и контролира движението на влаковете на 

поверения му участък, управлява и контролира управлението на 

товарните вагони в назначените железопътни гари на определения 

подвижен състав.
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Диспечер на продукцията Координира и ускорява потока от работа и материали в рамките или 

между отделите на дадено предприятие съгласно производствения 

график. Преглед и разпространение на графици за производство, 

работа и експедиция; консултиране с ръководителите на отдели за 

определяне на напредъка на работата и датите на завършван.

Диспечер, 

електроразпределение

Координира, регулира или разпределя електричество.

Дознавател Провежда разследвания, свързани със съмнения за нарушение на 

държавните, общинските или местните закони, за да предотврати 

или разкрие престъпления.

Доктор по превантивна 

медицина

Прилага знания по обща превантивна медицина и проблемите на 

общественото здраве, за да популяризира здравните грижи за групи 

или лица и да помагате за предотвратяване или намаляване на риска 

от заболяване, нараняване, увреждане или смърт. 

Драматург Управлява и координира дейностите на служителите, участващи в 

подготовката на театрална, радио или телевизионна програма, 

оценява привлекателността на публиката от истории, сценарии и 

драматични конструкции, обсъжда възможни промени и ги предлага 

за представление. 

Духовник Организира религиозно поклонение и изпълнява други духовни 

функции, свързани с вярвания и практики на религиозна вяра или 

деноминация. Осигурява духовно и морално ръководство и помощ 

на членовете на църквата.

Дърводелец Изгражда, издига, монтира и ремонтира конструкции и тела от 

дърво, шперплат и дървесни плоскости, използвайки дърводелски 

ръчни инструменти и електрически инструменти.

Дървосекач Използва брадви или верижни триони за сечене на дървета, като 

познава характеристиките на дърветата и техниките за рязане, за да 

контролира посоката на падане и да сведе до минимум щетите по 

дърветата.

Еколог Управлява, подобрява и защитава природните ресурси, за да увеличи 

максимално тяхното използване, без да уврежда околната среда. 

Извършва проучвания на почвите и разработва планове за 

премахване на ерозията на почвата или за защита на пасищата. 

Екскаваторчик Работи с багер за преместване на различни материали като почва, 

пясък, чакъл, извършваизкопни и заравнителни работи. 

Екскурзовод Води местни и чуждестранни посетители през интересни местности 

и им предоставя експертно обяснение за културното и природно 

наследство на района. Представлява туристическата агенция и 

предоставя на своите клиенти практическа помощ и информационно 

обслужване по местоживеенето им и се занимава с 

административните им въпроси.
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Occupation Description

Експерт връзки с 

инвеститорите

Планира, насочва или координира инвестиционна стратегия или 

операции за голям набор от ликвидни активи, предоставени от 

институционални или индивидуални инвеститори.

Експерт връзки с 

обществеността

Участвайте в популяризиране или създаване на предвиден 

обществен имидж за индивиди, групи или организации. Пише или 

избира материал за пускане в различни комуникационни носители.

Експерт криминалист Събира, идентифицира, класифицира и анализира веществени 

доказателства, свързани с криминални разследвания. Извършва 

тестове на оръжия или вещества, като влакна, косми и тъкани, за да 

определи значението за разследването. 

Експерт по корабоплаване Проектира, разработва и поема отговорност за инсталирането на 

корабни машини и свързаното с тях оборудване, включително 

задвижващи машини и системи за захранване.

Експерт сигурност на 

информационни и 

комуникационни 

технологии

Произвежда финансова и пазарна информация чрез заявки за 

хранилища на данни и генериране на периодични отчети. 

Разработва методи за идентифициране на модели на данни и 

тенденции в наличните източници на информация.

Експлоатация на 

оборудване за 

производство на био горива

Изчислява, измерва, зарежда, смесва и обработва рафинирана 

суровина с добавки в съдове за ферментация или реакционен 

процес и следи производствения процес на био горива. 

Експлоатация на 

оборудване за 

производство на биомаса

Контролира и наблюдава дейностите на инсталациите за биомаса и 

извършва поддръжка, ако е необходимо.

Електроинженер, енергетик Изследва, проектира, разработва или тества електронни компоненти 

и системи за търговска, промишлена, военна или научна употреба, 

използвайки знания за електронната теория и свойствата на 

материалите. 

Електромонтьор на 

електрическо оборудване в 

ЖП превозните средства

Инсталира, инспектира, тества, поддържа или ремонтира 

електрически прелези, сигнали, сигнално оборудване, стрелкови 

стрелки, секционни линии или системи за комуникация в рамките на 

железопътна система.

Електротехник поддръжка 

на машини и оборудване

Обслужва, смазва машини, сменя части или извършва друга рутинна 

поддръжка на машини.

Енергиен брокер Купува или продава енергийни продукти от името на жилищни или 

търговски клиенти или комунални услуги. Договаря и наблюдава 

договорите за продажби на енергия.

Есеист, колонист Пише във вестници, списания или онлайн списания своите 

наблюдения, коментари, идеи, така че да са интересни за 

читателите, или. забавни, под формата на фейлетони (забавна 

разработка на определена тема), есета (обмисляне на определена 

тема и оценка), колони (по-кратка форма на фейлетони) или други 

форми.

Железопътен полицай Защитава и пази реда, пътниците и служителите по ЖП гари и във 

влаковете.
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Occupation Description

Животновъд Подготвя, разпределя и прилага за животни фуражи, вода или 

лекарства и други ветеринарни превантивни продукти, насочва ги 

към паша, следи за тяхното здраве, помага при ветеринарни 

интервенции и раждания, следи състоянието и развитието на 

ражданията, почиства изпражненията и допълнително почиства и 

дезинфекцира помещенията им. 

ЖП кондуктор Изчислява тарифите и продава билети на пътниците, съветва ги за 

подходящи връзки, проверява за свободни места, такси за пътуване 

и багаж, води касови регистри.

ЖП стрелочник Координира дейностите на екипажа на локомотив в рамките на 

железопътното депо, индустриалния двор или подобно място.

Журналист репортер Събира и анализира факти, достойни за новинарски събития чрез 

интервю, разследване или наблюдение. Обобщава и пише статии за 

вестници, списания, радио или телевизия.

Заварчик Използва оборудване за ръчно заваряване или пламъчно рязане, за 

да заварява или съединява метални компоненти или да запълва 

отвори, вдлъбнатини или шевове на метални изделия.

Занаятчия, декорации Оформя отливка или издълбава на продукти като хранителни 

продукти, фигурки, плочки, тръби и свещи, състоящи се от глина, 

стъкло, мазилка, бетон, камък или комбинации от материали.

Застрахователен агент Преглежда уредените застрахователни искове, за да установи, че 

плащаниятаса извършени в съответствие с фирмените практики и 

процедури. Докладва за прекомерни плащания, недоплащане и 

други нередности. Консултира се с юрисконсулт по искове, 

изискващи съдебен спор.

Застрахователен агент Продава застраховка „Живот“, „Имущество“, „Злополука“, 

„Здравеопазване“, „Автомобили“ или други видове застраховки. 

Насочва клиентите към независими брокери, да работи като 

независим брокер или да бъде нает от застрахователна компания.

Здравен и социален 

работник

Осигурява на хора, семейства и групи психосоциалната подкрепа, 

необходима за справяне с хронични, остри или неизлечими 

заболявания. Предоставя грижи и управление на случаи или 

интервенции, предназначени да насърчават здравето, да 

предотвратят болести и да адресират бариерите пред достъпа до 

здравеопазване.

Земеделски мениджър Планира, насочва или координира управлението или експлоатацията 

на ферми, оранжерии, аквакултури, разсадници, дървесни масиви 

или други земеделски обекти. Наема, обучава и контролира 

работници в стопанството, сключва договор за услуги за извършване 

на ежедневните дейности на управляваната кооперация. 

Земеделски производител Отглежда и прибира селскостопански култури, оре и тори земята 

използвайки селскостопанска техника. Търгува с доставчици на 

селскостопански суровини, техници и с клиенти за своите 

селскостопански продукти.
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Occupation Description

Зидар Полага и свързва строителни материали, като тухли, структурни 

плочки, бетонен блок, шлакоблок, стъклен блок и теракотен блок, с 

хоросан и други вещества за изграждане или ремонт на стени, 

прегради, арки, канализация и други конструкции.

Златар Проектира, изработва, регулира, поправя или оценява бижута, злато, 

сребро, други благородни метали или скъпоценни камъни.

Зоотехник диви животни Проучва произхода, поведението, болестите, генетиката и 

жизнените процеси на животните и дивата природа. Събира и 

анализира биологични данни, за да определи въздействието върху 

околната среда на сегашното и потенциалното използване на 

местообитанията на земята и водата.

Зоотехник домашни и 

селскостопански животни

Провеждане на изследвания в областта на генетиката, храненето, 

размножаването, растежа и развитието на домашни селскостопански 

животни.

Зъбен хигиенист Почиства зъбите и оглежда устните зони, главата и шията за 

признаци на орално заболяване. Обучава пациентите на хигиена на 

устната кухина, да прави и разработва рентгенови лъчи или да 

прилага флуорид или уплътнители.

Зъботехник Изграждане и ремонт на пълни или частични протези.

Изпълнителен директор на 

голяма компания

Определя и формулира политики и осигурява цялостното 

ръководство на компаниите или организациите от частния и 

публичния сектор . Планира, насочва или координира оперативни 

дейности на най-високо ниво на управление с помощта на 

подчинени ръководители и мениджъри на персонала.

Изследовател и технолог на 

GPS информация

Изследва или развива геопространствени технологии. Може да 

създава бази данни, да изпълнява програми за приложения или да 

координира проекти. Може да се специализира в области като 

земеделие, минно дело, здравеопазване, търговия на дребно, 

градоустройство или военно разузнаване.

Изящен художник Създава оригинални произведения на изкуството, използвайки 

всякакви разнообразни медии и техники.

Икономист Провежда изследвания, изготвя доклади или формулира планове за 

справяне с икономически проблеми, свързани с производството и 

разпространението на стоки и услуги или паричната и фискалната 

политика. Събира и обработва икономически и статистически данни, 

използвайки техники за вземане на проби и иконометрични методи.

Икономически директор Планира, насочва или координира счетоводни, инвестиционни, 

банкови, застрахователни, ценни книжа и други финансови дейности 

на клон, офис или отдел на дадено предприятие.

Инвестиционен анализатор Провеждане на количествени анализи на информация, засягаща 

инвестиционните програми на публични или частни институции.
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Индустриален дизайнер 

(дизайнер на външният вид 

на продукта)

Разработва и проектира производствени продукти, като автомобили, 

домакински уреди и детски играчки. Комбинира артистичен талант и 

изследване  на приложимостта на продуктите, маркетинга и 

материалите, за създаване на най-функционалния и привлекателен 

дизайн на продукта.

Инженер - енергетик - 

светлинна енергия

Проектира технологии, специализирани в светлинната информация 

или светлинната енергия, като лазернr или оптичнr технологиr.

Инженер автоматизация на 

производството

Проектира, разработва, тества и оценява интегрирани системи за 

управление на производствените производствени процеси, 

включително човешки работни фактори, контрол на качеството, 

контрол на запасите, логистика и материален поток, анализ на 

разходите и координация на производството.

Инженер генетик Провежда изследвания, използвайки теория и методи на 

биоинформатиката в области като фармацевтика, медицински 

технологии, биотехнологии, изчислителна биология, протеомика, 

компютърна информатика, биология и медицинска информатика. 

Инженер електрически 

контактни мрежи

Подпомага електроинженерите в контрола на процеси, 

разпределение на електрическа енергия или проектиране на уреди. 

Подготвя оформления на електрически системи за пренос или 

разпределение, да наблюдава потока на работа, да изчислява 

разходите по проекти или да участва в научни изследвания.

Инженер енергетик Проектира, разработва или оценява свързани с енергията проекти 

или програми за намаляване на енергийните разходи или 

подобряване на енергийната ефективност по време на етапите на 

проектиране, изграждане или преустройство в строителството. 

Инженер корабостроене и 

кораборемонт

Проектира и наблюдава строителството и ремонта на морски 

плавателни съдове и плаващи конструкции като кораби, шлепове, 

влекачи, драги, подводници, торпеда, плувки и шамандури. 

Инженер машини и апарати 

за производство на ядрена 

енергия

Провежда изследвания по ядрени инженерни проекти или 

прилагане на принципите и теорията на ядрената наука към 

проблеми, свързани с освобождаването, контрола и използването на 

ядрената енергия и обезвреждането на ядрени отпадъци.

Инженер по 

електротехнологии 

Проектира и внедрява системи за радиочестотна идентификация 

(RFID), използвани за проследяване на пратки или стоки.

Инженер пътно 

строителство

Подготвя подробни чертежи на архитектурни и структурни 

характеристики на сгради или чертежи и топографски релефни карти, 

използвани в строителни проекти, като магистрали, мостове и 

благоустройство. Използва знания за строителни материали, 

инженерни практики и математика, за да попълни чертежите.
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Инженер разработване и 

експлоатация на находища 

на нефт и природен газ

Разработва методи за подобряване на добива и производството на 

нефт и газ и определяне на необходимостта от нови или 

модифицирани конструкции на инструменти. Наблюдава сондажите 

и предлага технически съвети.

Инженер,  води Проектира или контролира проекти, включващи осигуряване на 

питейна вода, обезвреждане на отпадъчни води и канализация или 

предотвратяване на повреди, свързани с наводнения. Подготвя 

екологична документация за водните ресурси, спазване на 

нормативната програма, управление и анализ на данни и работа на 

терен. 

Инженер, пътно 

строителство

Разработва планове и проекти за повърхностен транспорт в 

съответствие с установените инженерни стандарти.  Планира 

модификации на съществуващи улици, булеварди или магистрали, за 

да подобри потока на трафика.

Инженер, хардуер Изследва, проектира, разработва или тества компютърно или 

свързано с него оборудване за търговска, промишлена, военна или 

научна употреба. Контролира производството и инсталирането на 

компютърно или свързано с него оборудване и компоненти.

Инженер, химик Проектира оборудване за химически заводи и разработва процеси за 

производство на химикали и продукти като бензин, синтетичен 

каучук, пластмаси, детергенти, цимент, хартия и целулоза, като 

прилага принципи и технологии на химията, физиката и 

инженерството.

Инженерен дизайнер и 

конструктор

Изпълнява инженерни задължения по планирането и проектирането 

на инструменти, двигатели, машини и друго механично 

функциониращо оборудване. Контролира инсталирането, 

експлоатацията, поддръжката и ремонта на оборудване като 

централизирани системи за отопление, газ, вода и пара.

Инженер-енергетик - 

вятърна енергия

Проектира подземни или надземни колекторни системи за вятърни 

паркове и подготовя и разработва спецификациите на площадката.

Инженер-енергетик - 

слънчева енергия

Проектира слънчеви системи за битова гореща вода и отопление на 

помещения за нови и съществуващи конструкции, като прилага 

знания за структурните енергийни изисквания, местния климат, 

слънчевата технология и термодинамиката.

Инженеринг технолог Подпомага машинните инженери в дейности като генериране, 

предаване или използване на механична или флуидна енергия. 

Подготвя машини или оборудване или планира потока на работа. 

Може да провежда статистически изследвания или да анализира 

производствените разходи.

Инспектор екология Проверява и разследва източници на замърсяване, за да защити 

обществеността и околната среда и да осигурите съответствие с 

общинските и местните разпоредби и наредби.
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Occupation Description

Инспектор 

електробезопасност

Провежда енергийни одити на сгради, сградни системи или 

технологични системи. Може също така да извършва одити на 

инвестиционен клас на сгради или системи.

Инспектор по труда Организира и изпълнява работата по осигуряване на безопасност и 

хигиена на труда в предприятието съобразно установените норми. 

Поддържа връзки с производители и доставчици на контролно-

измервателна апаратура за измерване и контрол на параметрите на 

работната среда.

Инспектор пробация Осигурява социални услуги за подпомагане на рехабилитацията на 

нарушители в ареста или пробация или условно освобождаване. 

Дава препоръки за действия, включващи формулиране на план за 

рехабилитация и лечение на нарушител, включително условно 

освобождаване и условия за образование и заетост.

Интервюиращ с анкети Интервюира хората по телефона, по пощата, лично или по друг начин 

с цел попълване на формуляри, заявления или въпросници. Задава 

конкретни въпроси, записва отговори и помага на хората с 

попълването на формуляра. 

Интериорен дизайнер Планира, проектира и обзавежда интериори на жилищни, търговски 

или промишлени сгради. Ооформя дизайн, който е практичен, 

естетичен и благоприятен за целите, като повишаване на 

производителността, продажба на стоки или подобряване на начина 

на живот.

Историк Изследва, анализира, записва и интерпретира миналото, както е 

записано в източници, като държавни и институционални записи, 

вестници и други периодични издания, фотографии, интервюта, 

филми, електронни медии и непубликувани ръкописи, като лични 

дневници и писма.

Каменар Ръчно и механично разделя, изрязва и обработва естествен или 

изкуствен камък, прави и ремонтира различни каменни изделия 

(павета, бордюри, стълби, декоративни предмети за градината, 

каменни покривни плочи, паметници и др.), Монтира ги, съединява 

ги, ръчно и с машина, изрязваформи и орнаменти. Изгражда 

каменни конструкции като кейове, стени и подпорни стени.

Каменоделец Изрязва или издълбава камък по схеми и шарки.

Капитан на кораб Командва кораби морета, океани, заливи, езера, реки или 

крайбрежни води.

Кариерен консултант Води клиентите до независимо отговорно вземане на решения, 

особено в областта на началното и допълнителното образование, 

във връзка с избора на професия, професионална промяна и работа. 

Предоставя актуална информация, особено за образователните 

възможности и пазара на труда.

Картограф Събира, анализира и интерпретира географска информация, 

предоставена от геодезически проучвания, въздушни снимки и 

сателитни данни. Проучва, разчита и подготвя карти и други 

пространствени данни в цифров или графичен вид за правни, 

социални, политически, образователни и дизайнерски цели. 
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Касиер в магазин Получава и изплаща пари в заведения, различни от финансови 

институции. Използва електронни скенери, касови апарати или 

свързано оборудване. Обработва транзакции с кредитни или 

дебитни карти и валидира чекове.

Касиер обмен на чужда 

валута

Следи и оценява развитието на валутните курсове на отделните 

валути (напр. български левове, евро, долар) и прави техните 

покупки и продажби.

Касиер-счетоводител Изчислява, класифицира и записва цифрови данни, за да поддържа 

финансовите записи пълни. Извършва всяка комбинация от рутинни 

изчисления, осчетоводяване и проверка на задължения, за да 

получите първични финансови данни за използване при поддържане 

на счетоводни записи.

Каскадьор Замества актьори в опасни сцени, подготвя тези каскади от 

техническа гледна точка, сътрудничи на режисьора при подготовката 

и координацията на други екшън и бойни сцени, които са в 

сценария.

Климатолог Изследва и анализира развитието на политиките, свързани с 

изменението на климата. Дава препоръки, свързани с климата, за 

действия като законодателство, кампании за повишаване на 

осведомеността или подходи за набиране на средства.

Клиничен психолог Диагностицира или оценява психичните и емоционалните 

разстройства на индивидите чрез наблюдение, интервю и 

психологически тестове и формулира и администрира програми за 

лечение.

Ключар Ремонтира и отваря брави и ключлки; изработка на ключове; смяна 

на ключалки; монтиране и ремонт на сейфове.

Кмет Изборна длъжност на местните избори с 4 годишен мандат. Най-

висшият представител на местното самоуправление, представлява 

общината навън.



Книговезец Подвързва книги и други публикации или завършва печатни 

продукти на ръка или машина. Може да работи с машини за 

подвързване и довършване.

Ковач Прави различни метални компоненти чрез коване, т.е. нагрява 

металния материал в пещта, докато омекне и след това го оформя с 

чук или преса.

Козметик Професионално третира кожата на клиентите, почиства 

повърхността, извършва пилинг, депилация, нанасяне на козметика 

и професионален дневен и вечерен грим. Предоставя 

професионални съвети за грижа за кожата и грим.

Колач Нарязва, изрязва или подготвя порции месо, за употреба или 

продажба в търговски обекти  на дребно.

Коминочистач Извършва монтаж, ремонти, реконтуриране на комини и 

димоотводи, монтира коминни вложки (така нареченото вкарване 

на комина), почиства комини и димоотводи, както и пещи и котли, 

извършва проверки за безопасност и пожар на комини и димоходи и 

свързано оборудване.
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Композитор Пише и преписва музикални партитури.

Коневъд Подготвя фуражи, вода или лекарства и други ветеринарни 

превантивни продукти за коне, насочва ги към паша, следи за 

тяхното здраве, помага при ветеринарни интервенции и раждания, 

следи състоянието и развитието на ражданията, почиства 

изпражненията и допълнително почиства и дезинфекцира 

помещенията им. 

Консерватор и реставратор 

на музейни колекции

Възстановява, поддържа или подготвя предмети в музейни колекции 

за съхранение, проучване или експониране. Работи с екземпляри 

като вкаменелости, скелетни части или растителни продукти; или 

артефакти, текстил или изкуство. Идентифицира и записва обекти 

или ги инсталира и подрежда в експонати. 

Консултант за ценни книжа Купува и продава ценни книжа в инвестиционни и търговски фирми 

и разработва и прилага финансови планове за физически лица, 

предприятия и организации.

Консултант поддръжка на 

информационни 

технологии

Осигурява техническа помощ на компютърни потребители. Отговаря 

на въпроси или разрешава компютърни проблеми на клиенти лично, 

по телефона или по електронен път. Предоставя помощ относно 

използването на компютърен хардуер и софтуер, включително печат, 

инсталация, текстообработка, електронна поща и операционни 

системи.

Консултативен психолог Оценява проблемите на индивидите чрез разглеждане на историята 

на случаите, интервюта и наблюдение, предоставя индивидуални 

или групови консултантски услуги, за да подпомогне индивидите в 

постигането на по-ефективно лично, социално, образователно и 

професионално развитие и приспособяване.

Контрольор по редовността 

на ЖП пътниците

Проверява пътническите документи на пътниците, продава и издава 

билети, предоставя информация за влаковите връзки, експлоатира и 

контролира осветлението и отоплението, сътрудничи при 

изпращането на влака, грижи се за реда, безопасността и комфорта 

на пътниците.

Контрольор статика За по-големи и по-сложни конструкции, участва в изготвянето на 

строителна документация, по време на строителството извършва 

авторски или технически надзор, за завършени строежи разкрива 

причините за възможни повреди и предлага необходимите мерки.

Коректор Прочита настройките на типа препис, за да открие и маркира за 

корекция на всякакви граматически, типографски или 

композиционни грешки. Включва коректори на брайлово писмо.

Кранист Работи с механична стрела с въжета или кула и кабелно оборудване 

за повдигане и преместване на материали, машини или продукти в 

различни посоки.
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Кредитен анализатор Анализира данните за кредита и финансовите отчети на физически 

лица или фирми, за да определи степента на риск, свързан с 

отпускането на кредити или заеми. Подготвя отчети с кредитна 

информация за използване при вземането на решения.

Кредитен специалист Консултира и обучава лица или организации относно придобиването 

и управлението на дълга. Може да предостави насоки за определяне 

на най-добрия вид заем и да обясни изискванията или 

ограниченията за заем. Може да помогне за разработването на 

планове за управление на дълга.

Криминалист Събира доказателства на местопрестъплението, класифицира и 

идентифицира пръстови отпечатъци и снима доказателства за 

използване по наказателни и граждански дела.

Крупие Всички служители в игрални услуги, пряко свързани с реализирането 

на играта.

Куратор в изкуството Администрира колекции като произведения на изкуството, 

колекционерски предмети, исторически предмети или научни 

образци на музеи или други институции. Провежда учебни, 

изследователски или обществени услуги на институцията.

Куриер Приема и доставя съобщения, документи, пакети и други предмети 

между офиси или отдели в дадено заведение или директно до други 

бизнес концерни, пътувайки, пеша, с велосипед, с мотоциклет, 

автомобил или обществен транспорт.

Лаборант за изследване на 

безопасността на 

продуктите

Тества безопасността на конструкции, превозни средства или съдове 

с помощта на рентгеново, ултразвуково, оптично или друго 

оборудване.

Лаборант медицински 

радиографни съоръжения

Прави рентгенови снимки и CAT сканиране или прилагане на 

нерадиоактивни материали в кръвния поток на пациента за 

диагностични цели. Включва технолози, които са специализирани в 

други методи за сканиране.

Лаборант,магнитно-

резонансна лаборатория

Работа с магнитен резонанс (MRI) скенери. Наблюдава безопасността 

и комфорта на пациентите и преглежда изображения на сканираната 

област, за да осигурява качество на снимките. Прилага гадолиниева 

контрастна доза интравенозно. 

Ландшафтен архитект Планира и проектира наземни проекти като паркове и други 

развлекателни съоръжения, летища, магистрали, болници, училища, 

поземлени подразделения и търговски, промишлени и жилищни 

обекти.

Лекар - акушер и гинеколог Лекари, които предоставят медицински грижи, свързани с 

бременност или раждане, и тези, които диагностицират, лекуват и 

помагат за предотвратяване на заболявания на жените, особено 

тези, които засягат репродуктивната система. Предоставя и обща 

медицинска помощ на жените.

Лекар - алерголог и 

имунолог

Диагностицира, лекува и помага за предотвратяване на алергични 

заболявания и болестни процеси, засягащи имунната система.
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Лекар - дерматолог Диагностицира, лекува и помага за предотвратяване на заболявания 

или други състояния на кожата.

Лекар - интернист Лекари, които диагностицират и осигуряват нехирургично лечение 

на заболявания и наранявания на вътрешните органи. Полагат грижи 

главно за възрастни, които имат широк спектър от проблеми, 

свързани с вътрешните органи.

Лекар - невролог Диагностицира, лекува и помага за предотвратяване на заболявания 

и разстройства на нервната система.

Лекар - офталмолог Диагностицира, лекува и помага за предотвратяване на заболявания 

и наранявания на очите и свързаните с тях структури.

Лекар - патолог Диагностицира наличието и стадия на заболяванията, като 

използвате лабораторни техники и проби от пациенти. Проучва 

същността, причината и развитието на болестите. Може да извършва 

аутопсии.

Лекар - педиатър Лекари, които диагностицират, лекуват и помагат за 

предотвратяване на детски болести и наранявания.

Лекар - психиатър Лекари, които диагностицират, лекуват и помагат за 

предотвратяване на умствени разстройства.

Лекар - рентгенолог Изследва и диагностицира разстройства и заболявания с помощта на 

рентгенови лъчи и радиоактивни материали. 

Лекар - уролог Диагностицира, лекува и помага за предотвратяване на 

доброкачествени и злокачествени медицински и хирургични 

нарушения на пикочно-половата система и бъбречните жлези.

Лекар в болница Лекари, които диагностицират, лекуват и помагат за 

предотвратяване на заболявания и наранявания, които често се 

срещат сред общата популация. Насочват пациентите към 

специалисти, когато е необходимо за по-нататъшна диагностика или 

лечение.

Лекар епидемиолог Изследва и описва детерминантите и разпределението на 

резултатите от заболяване, увреждане или здраве. Може да 

разработи средствата за превенция и контрол.

Лекар ядрена медицина Диагностицира, лекува заболявания, използвайки радиоактивни 

материали и техники. Наблюдава подготовката, въвеждането и 

изхвърлянето на радионуклиди.

Лекар-анестезиолог Лекари, които прилагат анестетици преди, по време или след 

операция или други медицински процедури.

Лекар-хирург Лекува различни заболявания или наранявания чрез операция с 

помощта на хирургически инструменти и оборудване. Поставя 

диагноза инвалидност (т.е. точно това, което причинява 

здравословни проблеми на пациента), за което ще използва и 

документация от лекари, които вече са прегледали пациента. 

Лесовъд Следи състоянието на дърветата и целия поверен участък от гората, 

планира и управлява работата, необходима за здравословното 

развитие и опазване на гората, осигурява фураж за горските 

животни, взема решение за избора на дървета за дърводобив и 

създава план за дърводобив.
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Лесоинженер Управлява публични и частни залесени земи за икономически, 

развлекателни и консервационни цели. Инвентаризира вида, 

количеството и местоположението на дървения дървен материал, да 

оцени стойността на дървения материал, да договори покупката и да 

изготви договори за поръчки. 

Леяр Управлява ръчно контролирани механизми за изливане и регулиране 

на потока разтопен метал в матрици за производство на отливки или 

блокове.

Личен асистент Помага на хората, които поради увреждане, възраст или заболяване 

се нуждаят от помощ в ежедневните дейности, особено при 

изпълнението на хигиена, самообслужване, домакинство, контакт 

със социалната среда и всякаква помощ за насърчаване на 

интересите и правата на човека.

Логопед Оценява и лекува хора с нарушения на речта, езика, гласа и 

плавността. Избира алтернативни комуникационни системи и да 

преподава тяхното използване. Извършва изследвания, свързани с 

речеви и езикови проблеми.

Майстор ремонт на обувки Конструира, декорира или поправя кожени изделия от кожа, чанти за 

багаж, обувки и седла.

Майстор, оръжия Сглобява, ремонтира и модифицира огнестрелни оръжия 

(револвери, пистолети, карабини, пушки, автомати, картечници, но 

също така и оръдия и миномети) и техните части, тества тяхната 

функционалност. Също така може да украсява оръжия като резба, 

гравиране и др.

Маникюрист/Педикюрист Извършва естетична и хигиенна обработка на ноктите на ръцете и 

краката. Променя, скъсява, променя формата на ноктите и ги 

украсява или удължава при поискване. Третира кожата на краката с 

вани и козметика, премахва втвърдената кожа. Извършва класически 

и специални ръчни масажи на ръцете и краката.

Мануален терапевт Оценява, лекува и се грижи се за пациентите чрез манипулация на 

гръбначния стълб и мускулно-скелетната система. Върши корекция 

на гръбначния стълб или обръща внимание костно несъответствие.

Маркетинг 

мениджър/Директор 

маркетинг

Планира, насочва или координира маркетингови политики и 

програми, като например определяне на търсенето на продукти и 

услуги, предлагани от фирма и нейни конкуренти, и идентифициране 

на потенциални клиенти. Разработва ценови стратегии с цел 

максимизиране на печалбите на фирмата или дела на пазара.

Масажист Помага на клиентите да подобрят състоянието на опорно -

двигателния апарат, да облекчат болката, да намалят умората, да 

подобрят фитнеса чрез различни видове масажи (рефлексни, чаши, 

натиск, инструментални и др.). Препоръчва други упражнения и 

дейности на клиентите.
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Математик Извършва математически изследвания или прилага математически 

теории и изчислителни методи за решаване на практически 

проблеми на „реалния свят“ в различни области (наука, 

инженерство, биология, фармакология, военни, бизнес, 

правителство и др.). 

Машинен оператор в мини Експлоатира самоходни минни машини, които разкъсват въглища, 

метални и неметални руди, скали, камъни или пясък в мината и го 

натоварват върху конвейери или в совалкови вагони при 

непрекъсната работа.

Машинен оператор, 

боядисване на влакна, 

текстил и текстилни 

изделия

Работи или поддържа машини за избелване, свиване, измиване, 

боядисване или довършване на текстилни или синтетични влакна.

Машинен оператор, 

гравиране на стъкло

Извършва шлайфане, полиране и други повърхностни обработки на 

стъклени изделия, ръчно също на шлифовъчни машини и в 

химически вани, вкл. изпълнявайки художествено взискателни 

дизайни и декорации.

Машинен оператор, 

етикетиране

Работи или поддържа машини, за да подготви индустриални или 

потребителски продукти за съхранение или експедиция. Включва 

работници от консервни фабрики, които опаковат хранителни 

продукти.

Машинен оператор, 

направа на покрития

Настройва, експлоатира или насочва машини за покритие, за да 

покриване на метални или пластмасови изделия с хром, цинк, мед, 

кадмий, никел или друг метал, за да защити или украси повърхности. 

Включва електролитни процеси.

Машинен оператор, обувно 

производство

Работи или поддържа различни машини, шие, украсява, подсилва 

или завършва обувки и части за обувки.

Машинен оператор, 

пералня и химическо 

чистене

Работи или поддържа перални или химически машини за пране или 

химическо чистене на промишлени или домакински предмети, като 

дрехи от плат, велур, кожа, одеяла, драперии, спално бельо, килими 

и пътеки. 

Машинен оператор, 

пресоване на пластмаси

Настройва, експлоатира или насочва машини за екструдиране или 

изтегляне на термопластични или метални материали. Настройва, 

експлоатира или настройва машини за екструдиране или изтегляне 

на термопластични или метални материали в тръби, пръти, маркучи, 

тел, пръти или структурни форми.

Машинен оператор, 

производство на 

инструменти

Настройва и експлоатира различни машинни инструменти за 

производство на прецизни части и инструменти. Включва 

производители на прецизни инструменти, които произвеждат, 

модифицират или ремонтират механични инструменти.

Машинен оператор, 

производство на хартия

Настройва, експлоатира или поддържа машини за хартиени изделия, 

които изпълняват различни функции, като преобразуване, рязане, 

гофриране, лентиране, опаковане, боксиране, шевове, оформяне 

или запечатване на хартия или картонени листове в продукти.

Машинен оператор, рязане 

на дървен материал

Настройва, експлоатира или поддържа машини за рязане на дърво. 

Работи с CNC оборудване. 
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Машинен оператор, шевни 

машини

Работи или шие на шевни машини, подсилва, декорира или 

извършва различни шевни операции при производството на облекла 

или продукти без облекло.

Машинен техник Прилага теорията и принципите на машиностроенето, за да 

модифицира, разработв, тества или калибрира машини и 

съоръжения под ръководството на инженерния персонал или 

физиците.

Машинист на влак Задвижва електрически, дизел-електрически, парни или 

газотурбинни локомотиви за превоз на пътници или товари. Сразва 

разписанието, правилата за движение на влакове, електронни или 

ръчни сигнали и железопътни правила и разпоредби.

Медицинска сестра в 

болница

Планира, насочва или координира ежедневните дейности за грижа 

за пациента в клинична практика. Осигурява спазване на 

установените клинични политики, протоколи, разпоредби и 

стандарти.

Медицинска сестра, 

анестезиология и 

интензивни грижи

Осигурява напреднали медицински грижи за пациенти с остри 

състояния като инфаркти, синдром на дихателен дистрес или шок. 

Грижи се за пациенти преди и след операцията или извършва 

напреднали, инвазивни диагностични или терапевтични процедури.

Медицинска сестра, 

първични здравни грижи

Оценява здравословните проблеми и нужди на пациентите, 

разработва и прилага планове за медицински сестри и поддържа 

медицинска документация. Администрира сестринските грижи за 

болни, ранени, възстановяващи се или пациенти с увреждания. 

Медицински брат Грижи се за болни, ранени или оздравяващи пациенти или хора с 

увреждания в болници, старчески домове, клиники, частни домове, 

групови домове и подобни институции. Работи под наблюдението 

на регистрирана медицинска сестра. 

Медицински лаборант Извършва рутинни медицински лабораторни изследвания за 

диагностика, лечение и профилактика на заболяването. Работи под 

наблюдението на медицински технолог.

Мелничар Работи, контролира и настройва машини и линии за подготовка на 

зърното преди обработка в мелницата, за смилане и за експедиция 

на мелничните продукти. Контролира качеството на зърното, 

процеса на смилане и съхраняваното брашно.

Мениджър за инсталиране 

на слънчеви системи

Самостоятелно или в екипи, инсталиращи жилищни или търговски 

слънчеви фотоволтаични или топлинни системи.

Мениджър логистика Проектира или анализира оперативни решения за проекти като 

оптимизация на транспорта, моделиране на мрежи, анализ на 

процеси и методи, ограничаване на разходите, повишаване на 

капацитета, оптимизиране на маршрутизация и експедиция или 

управление на информация.

Мениджър на клинични 

данни

Прилага знания за здравеопазването и управлението на бази данни, 

за да анализира клинични данни и да идентифицира и отчита 

тенденции.

25



C-Game: Output 2.5: Description of 609 occupation in BG

Occupation Description

Мениджър по настаняване Управлява оптималното състояние на хотела (хостела), чрез 

рецепцията, която му е подчинена, обработва плана на услугите на 

подчинени служители, решава възникналите проблеми, договаря се 

с туристически агенции за предоставяне на услуги за настаняване, 

изготвя необходимите документи.

Мениджър производство Планира, насочва или координира работните дейности и ресурси, 

необходими за производството на продукти, в съответствие със 

спецификациите за разходи, качество и количество.

Мениджър социални медии Отговаря за корпоративния маркетинг в социалните мрежи. Създава 

и публикува различни видове презентации и реклами в мрежи. 

Следва тенденциите в сферата на бизнеса на компанията.

Метеоролог Изследва атмосферните явления и интерпретира метеорологичните 

данни, събрани от наземни и въздушни станции, сателити и радари, 

за да подготвя доклади и прогнози за обществени и други цели. 

Механик за земеделски 

машини

Диагностицира, коригира, поправя или прави основен ремонт на 

селскостопански машини и превозни средства, като трактори, 

комбайни, млечно оборудване и напоителни системи.

Механик и оператор на 3D 

принтери

Сглобява, експлоатира, ремонтира и поддържа 3D принтери.

Механик на вятърни 

турбини

Проверява, диагностицира, настройва или ремонтира вятърни 

турбини. Извършва поддръжка на оборудване на вятърни турбини, 

включително отстранява електрически, механични и хидравлични 

неизправности.

Механик на дизелови 

двигатели

Диагностицира, коригира, ремонтира или реновира автобуси и 

камиони, или поддържа и ремонтира всякакъв вид дизелови 

двигатели. 

Механик промишлено 

оборудване

Ремонтира, инсталира, настройва или поддържа машини за 

промишлено производство и преработка или рафинерии и системи 

за разпределение на тръбопроводи

Механик, медицинско 

оборудване

Тества, коригира или поправя биомедицинско или 

електромедицинско оборудване.

Механик, ремонт на 

оптична апаратура

Ремонт и настройка на камери, фотографско и оптично оборудване, 

включително търговско оборудване за видео и кинокамери.

Микробиолог Изследва растежа, структурата, развитието и други характеристики 

на микроорганизми, като бактерии, водорасли или гъби. 

Медицинските микробиолози, изучават връзката между 

организмите и болестите или ефектите на антибиотиците върху 

микроорганизмите.
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Минен инженер Провежда проучвания на повърхността, за да идентифицира 

характеристиките на потенциалните обекти за развитие на наземни 

или минни дейности. Посочва наземни поддържащи системи, 

процеси и оборудване за безопасно, икономично и 

екологосъобразно добиване или подземни строителни дейности. 

Миньор Добива въглища и други полезни изкопаеми в дълбоки или 

повърхностни мини, експлоатира изкопни, сондажни и други 

съоръжения, подсилва минни зони, изгражда пожари, изолация и 

наводнителни стени и язовири, участва в преодоляване на тежки 

свлачища, извършва взривни работи.

Митничар Разследва и инспектира лица, обикновени превозвачи, стоки и 

багажи, пристигащи в или заминаващи в чужбина, за да открие 

нарушения на имиграционните и митническите закони и 

разпоредби.

Митнически брокер Изготвя митническа документация и се уверява, че пратките 

отговарят на всички приложими закони, за да улеснят вноса и износа 

на стоки. Определя и проследява дължимите мита и данъци и 

обработва плащанията от името на клиента. Координиране на 

транспортирането и съхранението на вносни стоки.

Модел / манекен Позира за снимки, които да се използват в списания или реклами. 

Представя се като обект за картини, скулптури и други видове 

художествено изразяване.

Модельор за производство 

на леярски форми

Настройва и експлоатира машини, като стругове, фрези и гравиращи 

машини, и джиги, за да изработи работещи модели и шаблони на 

метални или пластмасови предмети. 

Моден дизайнер Дизайн на облекло и аксесоари. Създава оригинални дизайни или 

адаптира модните тенденции.

Модератор Говори или чете от материали по сценарий, като новинарски 

доклади или търговски съобщения, по радиото или телевизията. 

Може да обяви изпълнител или заглавие на изпълнението, да 

идентифицира станция или да интервюира гости.

Монтажен работник за 

електронни устройства

Извършва прецизно сглобяване, регулиране или калибриране в 

рамките на тесни допустими отклонения на синхронизиращи 

устройства като цифрови часовници или синхронизиращи устройства 

с електрически или електронни компоненти.

Монтажни работници на 

електрическо и енергийно 

оборудване

Сглобява или модифицира електромеханично оборудване или 

устройства, като сервомеханизми, жироскопи, динамометри, 

магнитни барабани, лентови задвижвания, спирачки, контролна 

връзка, изпълнителни механизми и уреди.

Монтажник на сглобяеми 

домове

Сгловява или премества мобилни къщи или сглобяеми сгради.

Монтажник на скеле Монтира и ремонтира скелета, използвайки ръчни и електрически 

инструменти.

Монтажник хладилни и 

климатични инсталации

Монтира, обслужва или ремонтира отоплителни и климатични 

системи в жилища или търговски обекти.
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Монтажници на слънчеви 

системи

Сглобява, инсталира или поддържа слънчеви фотоволтаични (PV) 

системи на покриви или други конструкции в съответствие с оценката 

на обекта и схемите. Мери, ряже, сглобява и закрепва структурни 

рамки и слънчеви модули. 

Монтьор на автоматични 

врати и порти

Инсталира, обслужва или ремонтира автоматични механизми за 

врати включително и хидравлични врати. 

Монтьор на 

аеронавигационни 

комуникационни системи и 

оборудване

Инсталира, инспектира, изпробва, коригира или поправя оборудване 

за авиониката, като радар, радио, навигация и системи за 

управление на ракети в самолети или космически превозни 

средства.

Монтьор на велосипеди Сглобяване, ремонт и сервиз на велосипеди.

Монтьор на домакински 

уреди

Ремонтира, регулира или инсталира всички видове електрически или 

газови домакински уреди, като хладилници, перални, сушилни и 

фурни.

Монтьор на електро-

механични и задвижващи 

системи за електрически 

превозни средства

Ремонтира, поддържа или инсталира електрически двигатели, 

окабеляване или ключове.

Монтьор на електронни 

системи за сигурност

Инсталира, програмира, поддържа или ремонтира кабели и 

оборудване за сигурност или пожароизвестяване. Проверява 

работата да е в съответствие със правилните кодове.

Монтьор на електронно 

телекомуникационно 

оборудване

Инсталира, настройва, пренарежда или премахва оборудването за 

превключване, разпределение, маршрутизиране и набиране, 

използвано в централните офиси или главни станции. Обслужва или 

ремонтира телефони, кабелна телевизия, интернет и друго 

комуникационно оборудване в собствеността на клиентите. 

Монтьор на 

електропроводи

Инсталира или поправя кабели или проводници, използвани в 

електрически или разпределителни системи. Издига стълбове, леки 

или тежкотоварни кули.

Монтьор на 

електроразпределително 

оборудване

Проверява, тества, ремонтира или поддържа електрическо 

оборудване в генериращи станции, подстанции и релета в 

експлоатация.

Монтьор на измервателна и 

контролна апаратура

Инсталира, ремонтира и поддържа устройства за механично 

регулиране и управление, като електрически измервателни уреди, 

газови регулатори, термостати, предпазни и дебитни клапани и 

други механични регулатори.

Монтьор на компютърна 

апаратура

Ремонтира, поддържа или инсталира компютри, текстообработващи 

системи, автоматизирани касови машини и електронни офис 

машини, като копирни машини и факс машини.

Монтьор на 

радиоапаратура

Ремонтира, инсталиране или поддръжка на мобилно или 

стационарно радиопредавателно, излъчващо и приемателно 

оборудване и двупосочни радиокомуникационни системи, 

използвани в клетъчните телекомуникации, мобилната 

широколентова връзка, кораба до брега, комуникациите 

въздухоплавателни средства и земята в експлоатация и аварийни 

превозни средства. 
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Монтьор на самолетни 

двигатели

Диагностицира, регулира, ремонтира или реновира самолетни 

двигатели и възли, като хидравлични и пневматични системи. 

Включва специалисти по вертолети и авиационни двигатели.

Монтьор на 

телекомуникационни 

линии

Инсталира и ремонтира телекомуникационни кабели, включително 

оптични.

Монтьор на управляващи и 

контролни системи за 

електрически превозни 

средства

Инсталира, регулира или поддържа оборудване за мобилна 

електроннна комуникация, включително звук, сонар, системи за 

сигурност, навигация и наблюдение във влакове, плавателни съдове 

или друго мобилно оборудване.

Монтьор но индустриално 

електрооборудване

Ремонтира, тества, настройва или инсталира електронно 

оборудване, като промишлено управление, предаватели и антени.

Монтьор, верижни и 

колесни машини

Диагностицира, ремонтира, регулира и поддържа релсови превозни 

средства, вагони (вътрешни, външни) и техните механични части 

(двигател, скоростна кутия, шаси, спирачки) на пътнически или 

товарен транспорт. Извършва функционални тестове и тестови 

задвижвания.

Монтьор, двигатели на 

двуколесни МПС

Диагностицира, коригира, поправя или ремонтира мотоциклети, 

скутери, мотопеди, мотоциклети или подобни моторизирани 

превозни средства.

Моряк Стой на вахта, в търсене на препятствия по пътя на плавателния съд, 

измерва дълбочината на водата или да използва аварийно 

оборудване, както е указано от капитана или помощника. 

Музикален директор Режисира и дирижира инструментални или вокални изпълнения на 

музикални групи, като оркестри или хорове.

Музикален терапевт Планира, организира или насочва медицински предписани дейности 

по музикална терапия, предназначени да повлияят положително на 

психологическия или поведенчески статус на пациентите.

Музикант Свири на един или повече музикални инструменти самостоятелно, с 

акомпанимент или като член на оркестър или друга музикална група.

Мултимедиен специалист и 

аниматор

Създава специални ефекти, анимация или други визуални 

изображения с помощта на филм, видео, компютри или други 

електронни инструменти и носители за използване в продукти или 

творения, като компютърни игри, филми, музикални видеоклипове и 

реклами.

Найстройчик-оператор, 

дървообработваща машина

Настройва, експлоатира или поддържа дървообработващи машини 

като бормашини, стругове, фрези, шлифовъчни машини, рендета и 

машини за заковаване на дърво. 

Настройчик монтажно 

оборудване и 

производствени линии

Настройва, работи или насочва повече от един тип режещ или 

формовъчен машинен инструмент или робот.

Настройчик на машини и 

оборудване

Изгражда, сглобява или възстановява машини, като двигатели, 

турбини и подобно оборудване, използвано в индустрии като 

строителство, добив, текстил и производство на хартия.
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Настройчик, пробивни, 

режещи 

металообработващи 

машини

Настройва, експлоатира или насочва машините към трион, рязане, 

срязване, прорязване, пробиване, кримпване, нарязване, огъване 

или изправяне на метални или пластмасови материали.

Началник влак Управлява възложената смяна на влаковия екипаж, прави 

инвентаризация на вагоните на назначения влак, проверява 

правилното сглобяване на влака и работата на аварийните спирачни 

системи, следи сигналите, управлява спасителните работи при 

аварии на релсата до пристигането на отговорния персонал.

Невропсихолог Прилага теорията и принципите на невропсихологията за 

диагностициране и лечение на нарушения на висшата церебрална 

функция.

Нотариус Оценява автентичността и легитимността на официалните 

документи, като например пълномощни, удостоверения, договори, 

харти и др., Проверява автентичността на подписите и други 

нотариални действия.

Образователен съветник Предоставя консултантски услуги на ученици, родители, други 

учители и училищно ръководство (основно, средно, висше 

професионално). Основните дейности включват кариерно 

консултиране, както и консултиране и грижи за ученици със 

специални образователни потребности..

Обслужващ, 

бензиностанция/газостанци

я/автомивка

Зарежда автомобили, автобуси, камиони, лодки и други 

автомобилни или морски превозни средства с гориво, смазки и 

аксесоари. Събира плащания за услуги и консумативи. 

Обущар Приема повредени обувки от клиенти и ги ремонтира, което 

например премахва повредени пети и поставяне на нови, залепва 

отделени подметки, шие скъсани части от обувки или продажба на 

средства за почистване на поддръжка на обувки.

Общопрактикуващ лекар Лекари, които диагностицират, лекуват и помагат за 

предотвратяване на заболявания и наранявания, които често се 

срещат сред общата популация. Насочват пациентите към 

специалисти, когато е необходимо за по-нататъшна диагностика или 

лечение.

Опаковчик Опакова машинно или на ръка голямо разнообразие от продукти и 

материали.

Оператор в 

електроцентрала

Експлоатира центровете за управление на електроцентралата, 

контролира работата на системите и оборудването на 

електроцентралата, решава проблеми и превенция на извънредни 

условия и аварийни ситуации.

Оператор в контактни 

центрове, поръчки на 

клиенти

Получава и обработва входящи поръчки за материали, стоки, 

класифицирани реклами или услуги като ремонти, инсталации или 

отдаване под наем на съоръжения. Информира клиентите за 

получаване, цени, дати за доставка и закъснения; изготвяне на 

договори; и разглеждане на жалби.
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Оператор в мелницат Работи с машини и оборудване за обработка на зърнени култури. 

Подготвя зърното за преработка, работи с оборудване за претегляне 

и дозиране съгласно определени рецепти и процедури. Контролира 

производствените процеси, като използва устройства с просто или 

автоматично управление.

Оператор в пречиствателна 

станция

Управлява или контролира целия процес или система от машини, 

често чрез използването на контролни табла, за прехвърляне или 

пречистване на вода или отпадъчни води.

Оператор в телефонна 

централа

Предоставя информация чрез достъп до азбучни, географски или 

други директории. Подпомага клиентите със специални заявки за 

фактуриране, като такси на трета страна и кредити или 

възстановяване на суми за неправилно набрани номера или лоши 

връзки. 

Оператор в център за 

обслужване на клиенти

Подпомага клиентите, чрез предоставяне на информация в отговор 

на запитвания за продукти и услуги и да обработва и разрешава 

жалби.

Оператор на камера Управлява камера, снима филми, репортажи за телевизия, 

промоция, социални медии, кина и др., Участва в създаването на 

визуални ефекти, подбор и редактиране на заснетата среда, 

художествена и осветителна концепция на сцени, като си сътрудничи 

с режисьори или други оператори.

Оператор на спешна линия Работи с радио, телефонно или компютърно оборудване в 

центровете за реагиране при извънредни ситуации. Получава 

съобщения от обществеността за престъпления, безредици, пожари 

и медицински или полицейски извънредни ситуации. Предава 

информация на правоприлагащите органи и персонала за реагиране 

при извънредни ситуации. 

Оператор на цифрово 

контролирани 

производствени машини

Работи с компютърното управлявани машини или роботи, изпълнява 

една или повече функции на машина с метални или пластмасови 

заготовки.

Оператор пристанищни 

съоръжения

Експлоатира и поддържа мостове, шлюзове на канали и фарове, за 

да разреши морски проход по вътрешните водни пътища, в близост 

до брегове и в опасни точки в проходите по водните пътища. 

Оператор 

хидроелектроцентрала

Осигурява постоянното съответствие на състоянието на 

електроцентралата, язовира, съоръженията за навигация и източване 

с изискванията на нормативната уредба, включително спазване на 

тяхното планиране на поддръжка, осигуряване на ремонтите им, 

изпълнение на задачи за защита от наводнения.

Оператор, валцова машина Настройва, експлоатира машините към валцуване на стоманени или 

пластмасови завои, перли, накатки, ролки или плочи или за 

изравняване, закаляване или намаляване на габарита на материала.

Оператор, режещи 

инструменти

Настройва, експлоатира или насочва фрезовите или рендосващи 

машини към фрезоване, оформяне, оформяне, жлеб или 

профилиране на метални или пластмасови детайли.
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Оптик Избира, измерва, напасва и адаптира лещи и рамки за клиента 

според писмено оптично предписание или спецификация. Помага на 

клиента при поставяне, изваждане и грижа за контактни лещи.

Оптометрист Диагностицира, управлява и лекува състояния и заболявания на 

човешкото око и зрителната система. Изследва очите и зрителната 

система, диагностицира проблеми или увреждания, предписва 

коригиращи лещи и осигурява лечение. Предписва терапевтични 

лекарства за лечение на специфични очни състояния.

Организатор конференции 

и събития

Планира и организира различни събития, например конференции, 

семинари, семинари, обучения, тържества, банкети и др. Подготвя 

тяхната програма, осигурява поканата на участниците и гостите и 

осигурява безпроблемното им протичане. Използва услугите на 

кетъринг, реклама или други компании, за да организира събитията.

Организатор обслужване на 

клиенти

Подпомага организатори на развлекателни събития, като 

изпълнявате задължения, като например събиране на входни билети 

и пропуски от дарители, съдействие при намиране на места, търсене 

на изгубени предмети и намиране на съоръжения като стаи за 

почивка и телефони.

Организатор, производство Директно контролира и координира дейностите на 

производствените и експлоатационни работници, като инспектори, 

прецизни работници, монтажници и оператори на машини, 

монтажници, производители и оператори на заводи и системи.

Ординатор Осигурява основни грижи за пациентите (хигиена, позициониране, 

подготовка за операция) и спомагателно лечение (например 

превръзка), осигурява спешна помощ в случай на нарушаване на 

жизнените функции, гарантира спазване на принципите на 

дезинфекция и стерилизация, грижи за легла и други инвентар в 

медицински заведения.

Ортодонт Изследва, диагностицира и лекува зъбни аномалии в устната кухина. 

Проектира и изработва уреди за подреждане и пренастройка на 

зъбите и челюстите, за да се подобри и поддържа нормалнтаа 

функция на зъбите и за подобряване на външния вид.

Ортопедичен техник Проектиране, измерване, напасване и адаптиране на ортопедични 

скоби, апарати или протези, като крайници или лицеви части за 

пациенти с увреждания.

Офис-рецепционист Отговаря на запитвания и предоставя информация на широката 

общественост, клиенти, посетители и други заинтересовани страни 

относно дейностите, извършвани при създаването и 

местонахождението на отделите, офисите и служителите в 

организацията.
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Охрана, лична охрана Осигурява защита и безопасност на хората, сигурност на имущество, 

транспортирани парични средства и ценности. Наблюдава 

безопасността на клиентите и защитата на стоките, продавани в 

магазини или поръчващи на места, където се събират голям брой 

хора. Стреми се да предотврати потенциални заплахи и да избегне 

атаката на защитеното лице или имущество.

Оценител недвижимо 

имущество

Оценява недвижими имоти, за да определите стойността им за 

целите на покупка, продажба, инвестиция, ипотека или заем.

Оценител по застраховки Проучва, анализира и определя степента на отговорност на 

застрахователната компания по отношение на лични загуби, загуби 

или щети на имущество и се опитва да осъществите споразумение с 

ищците. Изчислява плащанията за обезщетения и одобрява 

плащането на искове в рамките на определен паричен лимит.

Пазач в затвор Непосредствено наблюдава и координира дейностите 

наслужителите в поправителните учреждения и затворите.

Пазач в затвор Пази затворниците в наказателни или рехабилитационни институции 

в съответствие с установените разпоредби и процедури. Охранява 

затворници в транзит между затвора, съдебната зала, затвора или 

друг пункт. 

Палеонтолог Изследва еволюцията на живота на Земята, праисторическите 

растения и животни въз основа на находки, които са запазени в 

скалите като вкаменелости . Разширява колекциите от тези находки и 

осигурява защитата на палеонтологичните обекти.

Парамедик Оценява нараняванията, оказвайте спешна медицинска помощ и 

изваждайте заседналите лица. Транспортира ранени или болни лица 

до лечебни заведения.

Патрулиращ полицай Патрулът определя район за прилагане на закони и наредби, 

регулиране на движението, контрол на струпванията на хора, 

предотвратяване на престъпления и арест на нарушителите.

Певец Изпълнява песни на сцената, радиото, телевизията или във филми.

Пекар Меси и пече съставките за производство на хляб, кифлички, 

бисквитки, торти, пайове, сладкиши или други печени продукти.

Печатар Настройва и експлоатира цифрови, високопечатни, литографски, 

флексографски, гравиращи или други печатни машини. Включва 

краткотрайни офсетни печатни машини.

Пещар Експлоатира или поддържа пещи - газови, мазутни, въглищни, 

електрически дъгови или електрически индукционни, мартени или 

кислородни пещи, за топене и рафиниране на метала преди леене 

или за производство на определени видове стомана.
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Пивовар Произвежда пивоварен малц чрез преработка на ечемик чрез 

потапяне, покълване, печене, дециматиране, сортиране и други 

обработки, обслужващи процесите на собствено производство на 

бира, което е основно почистване, изстъргване, варене, охлаждане, 

ферментация, филтриране и бутилиране.

Пилот Пилотира и навигира полета на многомоторни самолети с 

неподвижно крило, обикновено по редовни маршрути на въздушни 

превозвачи, за превоз на пътници и товари. Включва регионални, 

национални и международни пилоти на авиокомпании и 

инструктори за полети на авиокомпании.

Пилот на дрон Управлява безпилотни летателни средства.

Писател Пише оригинални текстове от определен литературен жанр 

(например роман, научна фантастика, фентъзи, приказка, детектив, 

трилър, хумор, нехудожествена литература, разказ и др.). Пише по 

поръчка на издателя или след завършване на работата търси 

издател.

Планински водач Придружава в планинска среда, с изключение на ледници и терени, 

изискващи техники за катерене. Планира планински маршрути, 

насочва клиентите по планирания маршрут, дава им експертно 

обяснение за него и околностите, предоставя им необходимото 

оборудване и, ако е необходимо, медицинска помощ.

Планински спасител Осигурява и организира дейности по търсене и спасяване в 

планинската среда и осигурява първа медицинска помощ. Извършва 

патрулни дейности по планински хребети и спускащи се писти, 

спасителни работи в лавини, осигурява транспортирането на 

пострадали хора. 

Плочкаджия Монтира плочки, мрамор и гранитогрес плочки върху стени, подове, 

тавани и покриви.

Поет лирик Пише стихове и поезия. Издава стихосбирки или публикува стихове в 

списания или в Интернет. Създава текстове за конкретни певци или 

групи, често в сътрудничество с композитори на музика, с които 

обсъжда или редактира текстовете им.

Пожарникар Директно наблюдава и координира дейностите на работниците, 

ангажирани в пожарогасене, предотвратяване и контрол на пожари.

Политолог Проучва произхода, развитието и функционирането на 

политическите системи. Изучава теми като обществено мнение, 

вземане на политически решения и идеология. Анализира 

структурата и дейността на правителствата, както и на различни 

политически субекти. 

Полицай Осигурява обширна полицейска програма. Приема хора, изготвя 

доклади за събития, които са им се случили, преглежда доклади, 

събира необходимите документи, изготвя проекти на 

административни решения, води полицейски записи, статистика и 

професионална документация.
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Помощник кухня Извършва проста подготвителна работа в ресторанти, ханове и други 

гастрономически операции при приготвянето на храна и напитки и 

при обслужване на гости, включително работата с просто 

оборудване. Почиства масите, премахва мръсните съдове, участва в 

почистването в кухнята и други области на гастрономическата 

операция.

Помощник-готвач Помага на готвачите при приготвянето на храна, осигурява 

предварителната подготовка на съставките и извършва по -малко 

взискателни работни процедури. Сътрудничи при поръчване, 

приемане и съхранение на хранителни съставки, третира 

кухненските прибори и оборудване и участва в почистването на 

кухнята.

Помощник-фармацевт Приготвя лекарства под ръководството на фармацевт. Измерва, 

смесва, преброява, етикетира и записва количества и дозировки на 

лекарствата съгласно нарежданията.

Пощенски раздавач 

(пощальон)

Доставя писма, колети и финансови пратки, брошури и разпечатки до 

местоназначението в своя район с превозно средство, пеша или с 

велосипед. Обявява съхранението на пратки в пощата, сортира 

пратките по веригата за доставка.

Пощенски служител Изпълнява различни задачи в пощенска станция, като получаване и 

предаване на писма и колети; продажба на пощенски и приходни 

марки, сметки и винетки; попълване,изпращане и получаване на 

парични преводи.

Правен сътрудник Подпомага адвокатите, като разследвате факти, изготвяте правни 

документи или проучвате правен прецедент. Провежда 

разследвания в подкрепа на съдебно производство, формулиране на 

защита или за започване на правни действия.

Преводач, симултанен 

преводач

Владее един или повече чужди езици. Превежда литературни, 

професионални и други текстове от един език на друг. Тълкува 

произнесена дума от един език на друг. Контролира оборудването 

на кабината за устни преводи. 

Преподавател в 

професионална гимназия 

или колеж

Преподава професионални, кариерни и технически или 

професионални предмети в държавни или частни училища на 

средно, средно или прогимназиално ниво, което попада между 

началната и старшата гимназия, както е определено от приложимите 

закони и разпоредби.

Прикачвач Оперира, следи и проверява железопътните сигнали, 

комуникационното и сигнално оборудване, настройва стрелките на 

релсите според определеното пътуване на отделни влакове.

Приложен специалист, 

статистика

Анализира статистически данни, като смъртност, злополуки, болести, 

инвалидност и пенсиониране и съставя таблици с вероятности, за да 

прогнозира риска и отговорността за изплащане на бъдещи 

обезщетения. Установява необходимите застрахователни ставки и 

паричните резерви, необходими за осигуряване на изплащане на 

бъдещи обезщетения.
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Програмист на цифрово 

контролирани 

производствени машини

Разработване на програми за управление на изработка или 

обработка на метални или пластмасови части чрез автоматични 

металообработващи машини, оборудване или системи.

Програмист софтуерни 

приложения

Създава, модифицира и тества кодове, формулярите и скрипта, които 

позволяват стартиране на компютърни приложения. Работи по 

спецификации, изготвени от разработчици на софтуер или други 

лица. Подпомага разработчиците на софтуер, като анализира 

нуждите на потребителите и проектира софтуерни решения. 

Продавач в телемаркет Търси финансиране или поръчки за стоки или услуги по телефона 

след реклама по телевизията.

Продавач-консултант Продава стоки, като мебели, моторни превозни средства, уреди или 

облекло на потребителите.

Продуктов специалист Формира концепцията и плана за прилагане на поверени продукти 

или услуги на пазара, решава пълния жизнен цикъл на продукта и 

предлага и впоследствие предлага модификации на 

характеристиките и параметрите на продуктите и свързаните с тях 

услуги (предишни услуги или съдействащи фирми партньори) за 

отговарят на изискванията на пазара

Продуцент Планира и координира различни аспекти на радиото, телевизията, 

сцената или продуцирането на филми, като например избор на 

сценарий, координиране на писането, режисурата и редактирането и 

организиране на финансирането.

Проектант на сгради и къщи 

- Строителен дизайнер

Изготвя подробни чертежи на архитектурни проекти и планове за 

сгради и съоръжения съгласно спецификациите, предоставени от 

архитекта.

Проектант на транспорт и 

транспортни системи

Подготвя проучвания за предложените транспортни проекти. 

Събира, компилира и анализира данни. Проучва използването и 

функционирането на транспортните системи. Разработва 

транспортни модели или симулации.

Производител на леярски 

форми

Изработва или оформя восъчни или пясъчни сърцевини или форми, 

използвани за производството на метални отливки в леярни.

Производител на плодове Засажда, копае, тори, присажда, третира и подрязва овощни 

дървета, прибира, сортира и съхранява плодове. Отглежданият плод 

понякога се продава сам или търгува с клиенти на градинарски 

продукти.

Прокурор Обработва подаването на обвинителен акт от името на държавата в 

наказателното производство, представлява държавата в съда по 

наказателни дела, сътрудничи в надзора на начина на изпълнение 

на задържането и лишаването от свобода, сътрудничи в 

предотвратяването на престъпления и в предоставянето на помощ 

на жертви на престъпление.
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Противопожарен техник Проучва причините за пожари, определя методите за 

противопожарна защита и проектира или препоръчва материали или 

оборудване, като структурни компоненти или оборудване за 

пожароизвестяване, за да подпомагане организациите в защитата на 

живота и имуществото срещу пожар, експлозия и свързаните с тях 

опасности.

Професионален 

физиотерапевт

Оценява, планира, организира и участва в рехабилитационни 

програми, които подобряват мобилността, облекчават болката, 

увеличават силата и подобряват или коригират увреждащите 

състояния в резултат на заболяване или нараняване.

Психотерапевт Помага и лекува потребители на здравни грижи с различна степен на 

психологически, психосоциални или психосоматични поведенчески 

разстройства и патогенни състояния, използвайки 

психотерапевтични методи. Насърчава личностното развитие и 

благосъстоянието и предоставя съвети за подобряване на 

взаимоотношенията, уменията и техниките за решаване на 

проблеми. Използва научни психотерапевтични методи като 

поведенческа терапия, екзистенциален анализ и логотерапия, 

психоанализа или системна семейна терапия. 

Работен психолог Прилага принципите на психологията към човешките ресурси, 

администрацията, управлението, продажбите и маркетинговите 

проблеми, включващи планиране на политики; тестване и подбор на 

служители, обучение и развитие; и организационно развитие и 

анализ. 

Работник в бюрото по труда Предоставя първични услуги на бюрото по труда на физически лица 

при регистриране и водене на документация. Извършва 

административни дейности по определяне и обработване на 

обезщетения за безработица и преквалификация. Подготвя дневния 

ред, провежда административни производства и решения по 

въпроса за отпускане и изплащане на обезщетения за безработица.

Работник в гардероб Предоставя лични вещи или дрехи на клиенти или клиенти в 

съблекални, гадеробни и подобни.

Работник в горското 

стопанство

Под наблюдение извършва труд, необходим за разработване, 

поддържане или защита на зони като гори, залесени площи, гори, 

влажни зони и пасища чрез дейности като отглеждане и 

транспортиране на разсад; борба с насекоми, вредители и болести, 

вредни за живота на растенията.

Работник в кланица Работи в цехове за клане, пакетиране на месо или на едро, извършва 

подготовката на месото. Включва клане, рязане на стандартни или 

специфични разфасовки месо за пазара, приготвяне на колбаси или 

опаковане на меса.

Работник в крематориум Поема, транспортира и съхранява човешки останки в хладилни зони. 

Преди церемонията подрежда дрехите и козметиката им, поставя ги 

в ковчег и ги предава на опечалените.
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Работник в селското 

стопанство

Ръчно засажда, култивира и събира зеленчуци, плодове, ядки, 

градинарски специалитети и полски култури. Използва ръчни 

инструменти, като лопати, миски, мотики, трамбовки, куки за 

подрязване, ножици и ножове. 

Работник в службите за 

сигурност

Провежда оценки на сигурността на организациите и проектира 

системи и процеси за сигурност. Специализира в области като 

физическа сигурност, сигурност на персонала и информационна 

сигурност.

Работник във вътрешните 

пощенски услуги

Подготвя входяща и изходяща поща за разпространение. Използва 

машини за обработка на ръце или поща, за да маркира, отваря, чете, 

сортира и маршрутизира входящата поща; и адрес, печат, печат, 

сгъване, неща и поставяне на пощенски пратки към изходяща поща 

или пакети.

Работник за изолация Полагане и покриване на конструкции с изолационни материали. 

Работник за прожектиране 

на филм

Настройва и управлява прожекцията на филми и свързаното 

оборудване за възпроизвеждане на звук.

Работник по подготовка на 

пресата

Използва специализиран софтуер за редактиране и организиране на 

материали за печатни и уеб публикации. Форматира текстови и 

графични елементи, подготвя и проверява отделни страници за 

печат и публикуване.

Работник поправка на 

джанти и гуми

Ремонт и смяна на гуми, машинно изправяне на джанти.

Работник почистване на 

канализация

Почиства и ремонтира септични ями, канализационни тръби или 

канали. Закърпва стените и преградите на резервоара, да замени 

повредената дренажна плочка или да поправи прекъсванията в 

подземните тръбопроводи.

Работник сглобяване на 

мебели

Изрязва, оформя и сглобява дървени предмети или настройва и 

експлоатира различни дървообработващи машини, като моторен 

трион, фреза, за да изглажда, изрязва или оформя дървен материал 

или да произвежда части за изделия от дърво.

Работник, механичен ковач Настройва, експлоатира, които заострят, формоват или оформят 

метални или пластмасови части.

Работник, поддръжка на 

пътища

Поддържа магистрали, общински и селски пътища, летищни писти и 

права на път. Закърпва разбита или ерозирана настилка, ремонт на 

мантинели, магистрални маркери и снежни огради. 

Работник, подови 

облицовки и настилки

Специализиран в полагането на различни видове подове - бетон, 

паркет, саморазливащи повърхности. Измерва и изчислява 

необходимото количество подови настилки, довършителни работи 

при полагането на пода, полагане на самите подове, залепването им, 

залепване, шлайфане, боядисване.

Работник, поправка на 

музикални инструменти

Поправя ударни, струнни, тръстикови или духови инструменти. 

Може да се специализира в една област, като настройка на пиано.
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Работник, пробивни 

металообработващи 

машини

Настройва, експлоатира или насочва пробивни машини за 

пробиване, фрезоване или обработка на метални или пластмасови 

детайли.

Работник, ремонт на точни 

уреди

Всички сервизи за прецизни инструменти и оборудване, които не са 

посочени отделно.

Работник, рециклиране на 

отпадъци

Подготвя и сортира материали или продукти за рециклиране. 

Идентифицира и премахва опасните вещества. Демонтира 

компоненти на продукти като уреди.

Разработчик на 

мултимедия и уеб сайтове

Проектира, създава и модифицира уеб сайтове. Анализира нуждите 

на потребителите за внедряване на съдържание, графика, 

производителност и капацитет на уеб сайта. Може да интегрира уеб 

сайтове с други компютърни приложения. 

Разработчик на софтуер Разработва, създава и модифицира общ софтуер за компютърни 

приложения или специализирани помощни програми. Анализира 

нуждите на потребителите и разработв софтуерни решения. 

Проектира софтуер или персонализира софтуер за използване от 

клиента с цел оптимизиране на оперативната ефективност. 

Редактор Планира, координира или редактира съдържание на материал за 

публикуване. Преглежда предложения и проекти за евентуално 

публикуване. Включва технически редактори.

Редактор на излъчвани 

съобщения

Решава кои събития, информация и истории ще бъдат включени в 

излъчването на новинарската сесия и подготовката е поверена на 

отделни редактори. Указва дължината на всяко съобщение.

Редактор на филми и видео Редактира движещи се изображения на филм, видео или друг 

носител. Редактира или синхронизира саундтраци с изображения.

Редактор реклама Изработва рекламно копие за използване от публикации или 

излъчени медии за насърчаване на продажбата на стоки и услуги.

Режисьор Избира тема, сценарий или книга, планира и организира подготовка, 

събира средства и реализира телевизионно, радио или филмово 

произведение, изложба, концерт или друг вид културно или 

обществено събитие. Събира и ръководи производствения екип, 

координира производството, осигурява финансиране, планира и 

управлява популяризирането на работата или събитието.

Резбар Произвежда или допълва изделия с дърворезба (например дървени 

свещници, кукли, бюстове, скулптури, сложни части от мебели и др.) 

Най-вече чрез ръчно извиване, декориране, изгаряне, боядисване, 

понякога и чрез механична обработка

Ректор на университет Най-висшият представител на университета . Избира се от 

академичния съвет на университета или се назначава от президента 

на републиката Ректорът взема фундаментални решения по 

отношение на университета и го представлява навън, дори в 

чужбина.
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Рехабилитационен лекар Диагностицира и лекува разстройства, изискващи физиотерапия за 

осигуряване на физическа, психическа и професионална 

рехабилитация.

Рецепционист в хотел Настанява клиенти на хотели, мотели и курорти чрез регистриране и 

разпределяне по стаи на гости, издава ключове или карти, предава и 

получава съобщения, води записи на заетите стаи и сметки на 

гостите, извършва и потвърждава резервации и представя 

извлечения и събира плащания от заминаващи гости.

Рибовъд Грижи се за водните басейни, извършва тяхното почистване, 

подготвя и раздава фуражи, грижи се за развъждане в люпилни за 

риби, подготвя всичко необходимо за добива на риба, обслужва 

поддръжката на оборудването на езерото.

Риск мениджър Анализира и управлява въпроси, свързани с управлението на риска, 

като идентифицира, измерва и взема решения за оперативни или 

корпоративни рискове за дадена организация.

Ръководител звено 

изследване и развитие

Планира, насочва или координира дейности в такива области като 

хуманитарни науки, физически науки, математика, статистика и 

изследвания и развитие в тези области.

Ръководител на 

автомобилен парк

Управлява автомобилния трафик на транспортни фирми, изготвя 

оперативни транспортни планове, включително класификация на 

водачите, решава предаването на превозни средства в сервиз, 

решава възникналите по време на транспорта проблеми, води 

транспортната документация.

Ръководител на службите 

за сигурност

Насочва функциите за сигурност на организацията, включително 

физическа сигурност и безопасност на служителите, съоръженията и 

активите.

Ръководител проекти по 

информационни 

технологии

Планира, инициира и управлява проекти за информационни 

технологии (ИТ). Води и ръководи работата на техническия персонал. 

Служат като връзка между бизнес и технически аспекти на 

проектите. Планира етапите на проекта иправи оцененка на бизнес 

последиците за всеки етап. Наблюдава напредъка, за да гарантира 

спазването на крайните срокове, стандарти и разходи.

Ръководител снабдяване и 

дистрибуция 

Планира, насочва или координира дейностите на купувачите, 

служителите по закупуване и свързаните с тях работници, участващи 

в закупуването на материали, продукти и услуги. 

Сеизмолог Изследва движението на тектонски плочи по повърхността на 

Земята, особено по отношение на определянето на риска от 

земетресения. Работи със сеизмограф, който е устройство, 

регистриращо земетресения.

Секретар, помощник по 

мениджмънта

Координиране дейностите на персонала, конгресния персонал или 

клиентите, за да организирате групови срещи, събития или конгреси.
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Сервитьор Обслужва гости в ресторанти, таверни, кафенета и други 

гастрономически заведения. Приема поръчки, включително дава 

съвети при избора на храна или напитки. Сервира храна и напитки, 

подготвя и подрежда стаи и табла на празнични събития, отчита 

продажбите и получава плащания.

Сигналист Управлява и контролира комуникационното и охранително 

оборудване на гарата, управлява релсовите спирачки, следи 

сигналите и сигнализациите, както и придвижването на влака.

Сладкар Подготвя тесто за сладкиши, маси и кремове, включително прави 

необходимите изчисления на количеството суровини, извършва 

тяхното формоване и месене .

Служител Съставя и води кадрови записи. Записва данни за всеки служител, 

като адрес, седмични доходи, отсъствия, размер на продажбите или 

продукцията, надзорни отчети, дата и причина за прекратяване. 

Служител в 

административния 

регистър

Извършва вписвания в регистъра, води книги за раждания, бракове и 

смъртни случаи. Изпълнява административни задачи, свързани с 

брака, извършва промени в името или фамилията, издава 

удостоверения за вписаните в регистъра данни и изготвя извлечения 

от регистрите.

Служител в офис Съставя писма, води електронна кореспонденция в отговор на 

искания за стоки, искове за щети, кредитна и друга информация, 

просрочени сметки, неправилни фактури или незадоволителни 

услуги. Събира данни за формулиране на отговор и подготовка на 

кореспонденция.

Служител за отдаване под 

наем на велосипеди и 

скутери

Общува с клиенти, които искат да наемат велосипед или скутер, води 

регистър на резервациите и сключва договори за заем. Приема 

велосипедите и скутерите обратно от клиентите и проверява 

техническото им състояние. Извършва рутинна поддръжка и дребни 

ремонти на велосипедите и скутерите и попълва листове за поръчки 

за техните основни ремонти.
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Служител на градската 

строителна администрация

Извършва дейности, свързани с държавния надзор в областта на 

строителните разпоредби. Консултира инвеститорите относно 

възможностите и условията за строителство. Приема заявления за 

издаване на разрешения за строеж, проверява формалната им 

страна и оценява съответствието на техническия проект на сградата 

със строителните разпоредби. Извършва проверки на строежа, 

издава мерки и осигурява процедурата по одобряване на 

завършения строеж.

Служител по обществени 

поръчки

Обединява информация и записи за съставяне на поръчки за покупка 

на материали и услуги.

Служители, водещи 

счетоводни сметки и 

документи 

Сравнява и обединява данни, изчислява такси и данъци и изготвя 

фактури за целите на фактурирането. Изчислява разходи и ставки за 

стоки, услуги и експедиране на стоки; публикуване на данни; и 

водене на други съответни записи. 

Сметосъбирач Събира и изхвърля отпадъци или рециклируеми материали от 

контейнери в камион. Може да шофира камион.

Сортировач на поща Подготвя входяща и изходяща поща за разпространение. Разглежда, 

сортира и насочва пощата. Зарежда, експлоатира, настройва и 

ремонтира машини за обработка, сортиране и анулиране на поща. 

Води записи на пратки, торбички и чували; и други задължения, 

свързани с обработката на пощата в рамките на пощенската услуга.

Софтуерен тестер Разработва и изпълнява софтуерни тестове за идентифициране на 

софтуерни проблеми и техните причини. Документира софтуерни 

дефекти и приложения, използвайки система за проследяване на 

грешки и докладва дефекти на софтуер или уеб разработчици. 

Създава и поддържа бази данни за известни дефекти. 

Социален работник за 

работа с лица извършили 

престъпления

Оценява и подпомага лица извършили престъпления след 

освобождаването им или такива в пробация.

Социален работник с деца и 

младежи

Осигурява социални услуги и помощ за подобряване на социалното и 

психологическото функциониране на децата и техните семейства и 

за увеличаване на семейното благосъстояние и академичното 

функциониране на децата. Подпомага родителите, да уреждат 

осиновяванията и да намери приемни домове за изоставени или 

малтретирани деца. 

Социален работник хора с 

увреждания и  злоупотреба 

с наркотици

Оценява и лекува лица с психически, емоционални или проблеми със 

злоупотребата с вещества, включително злоупотреба с алкохол, 

тютюн и / или други наркотици. Дейностите могат да включват 

индивидуална и групова терапия, кризисна намеса, управление на 

случаи, застъпничество за клиенти, превенция и образование.

Социолог Изучава човешкото общество и социалното поведение, като 

изследва групите и социалните институции, които хората формират, 

както и различни социални, религиозни, политически и бизнес 

организации. 
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Специален педагог Има университетска специалност по специална педагогика, в 

училище се посвещава на деца, които се нуждаят от специални 

подходи в преподаването по различни причини, прави различни 

изпити за това, настанява ги в специални педагогически грижи. 

Идентифицира основните проблеми на ученика и съответно 

определя плана на неговата педагогическа подкрепа в и извън 

училището (вид, обхват, честота, продължителност и т.н.), 

сътрудничи с други учители и родители.

Специалист алтернативни 

източници - биогорива

Дефинира, планира или изпълнява изследователски програми за 

биогорива / биодизел, които оценяват алтернативни суровини и 

технологични процеси с краткосрочен търговски потенциал.

Специалист алтернативни 

източници - вятърна 

енергиия

Води или управлява развитието и оценката на потенциалните бизнес 

възможности за вятърната енергия, включително екологични 

проучвания, разрешителни и предложения. 

Специалист за 

разработване на 

образователни ресурси

Разработва учебни материали и продукти и подпомагане на 

технологичния редизайн на курсовете. Подпомага преподавателите 

при изучаването, придобиването на опит и прилагането на учебни 

технологии.

Специалист компютърни 

престъпления

Предоставя подробен анализ на ситуацията с киберсигурността и 

предлага решения на възможни инциденти. Отговаря за коректната 

информация на отговорните лица.

Специалист контрол 

разходи

Изготвя разчети за разходите за производство на продукти, 

строителни проекти или услуги, за да подпомогне управлението при 

наддаване или определяне на цена на продукт или услуга. Може да 

се специализира според конкретна извършена услуга или вид 

произведен продукт.

Специалист маркетинг и 

реклама

Планира, насочва или координира рекламните политики и програми 

или произвежда съпътстващи материали, като плакати, конкурси, 

купони или раздавания, за да създадете допълнителен интерес към 

закупуването на продукт или услуга за отдел, цяла организация или 

основа на сметка.

Специалист мехатроника Изследва, проектира, разработва или тества автоматизирани, 

интелигентни системи, интелигентни устройства или управление на 

индустриални системи.

Специалист набиране на 

средства

Занимава се с набиране на средства, т.е. дейности, които водят до 

получаване на финансиране за организация с нестопанска цел, най-

вече организация с нестопанска цел.  

Специалист начисляване на 

трудови възнаграждения

Съставя и записва данни за изработенето време на работниците и 

служителите, времето за отпуск. Изчислява и осчетоводява заплати и 

удръжки и подготвя ведомости за заплати.

Специалист онлайн 

търговия

Провежда дейности на дребно на фирми, работещи изключително 

онлайн. Изготвя бизнес стратегии, закупуване на стоки, управление 

на инвентара, реализиране на маркетингови дейности, изпълнение и 

доставка на онлайн поръчки и балансиране на финансовите записи.
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Специалист оценка на риска 

и застраховки

Обработва заявления за промени, възстановяване и отмяна на 

застрахователни полици. Преглежда заявленията за застраховане, за 

да се гарантира, че са отговорени на всички въпроси, съставяне на 

данни за промените в застрахователната полица.

Специалист по анкетиране Планира, разработва или провежда проучвания. Анализира и 

тълкува значението на данните от проучването, да определя целите 

на изследването или да предлага или тества формулировката на 

въпроса. 

Специалист по веригата за 

доставки

Насочва или координира услуги или дейности за производство, 

закупуване, складиране, дистрибуция или финансово прогнозиране, 

за да ограничи разходите и да подобри точността, обслужването на 

клиентите или безопасността. Насочва движението, съхранението 

или обработката на инвентара.

Специалист по изследване 

на материалите

Изследва и изучава структурите и химичните свойства на различни 

естествени и синтетични или композитни материали, включително 

метали, сплави, каучук, керамика, полупроводници, полимери и 

стъкло. Определя начини за укрепване или комбиниране на 

материали или разработване на нови материали.  

Специалист по 

микроелектромеханични 

системи

Проучване, проектиране, разработване или тестване на устройства с 

микроелектромеханични системи (MEMC).

Специалист по 

нанотехнологии

Прилага производствени процеси за наномащабни дизайни за 

производство или модифициране на материали, устройства или 

системи с уникален молекулен или макромолекулен състав. Работи с 

модерно оборудване за микроскопия за манипулиране на 

наномащабни обекти. 

Специалист по опазване на 

околната среда

Провежда изследвания или извършва разследване с цел 

идентифициране, премахване на източници на замърсители или 

опасности, които засягат или околната среда, или здравето на 

населението.

Специалист по рециклиране Наблюдава програми за рециклиране на  отпадъци за общинските 

или частните фирми.

Специалист по роботизация Изследва, проектира, разработва или тества роботизирани 

приложения.

Специалист по сигурността Обработва предложения за техническа сигурност за корпоративни и 

частни сгради и други сгради за защита на имущество, хора и 

информация, управлява тяхното инсталиране и въвеждане в 

експлоатация.

Специалист по 

телекомуникационни 

технологии

Проектира или конфигурира системи за комуникация на гласови и 

видео данни. Наблюдава инсталацията и следи инсталационното 

обслужване и поддръжка.
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Специалист по управление 

на въздушното движение

Осигурява безопасно излитане и кацане на търговски и военни 

самолети. Координира между персонала за контрол на въздушното 

движение и обслужващия персонал; изпращане; използване на 

летателни средства за кацане и навигационни средства; прилагане 

на процедури за безопасност на летищата; наблюдение и 

поддържане на полетни записи; и прилагане на знания за 

информация за времето.

Специалист по управление 

на документи

Внедрява и администрира системи за управление на документи в 

цялата компания и свързани с тях процедури, които позволяват на 

организациите да улавят, съхраняват, извличат, споделят и 

унищожават електронни записи и документи.

Специалист по хранителни 

технологии

Използва знания по химия, микробиология, инженерство и други 

науки, за да изучава принципите, залегнали в преработката и 

влошаването на качеството на храните; анализира съдържанието на 

храната, за да определи нивата на витамини, мазнини, захар и 

протеини.

Специалист сигурност на 

данни

Планира, внедрява, надгражда или наблюдава мерките за сигурност 

за защита на компютърните мрежи и информация. Може да 

гарантира, че има подходящ контрол на сигурността, който ще 

защити цифровите файлове и жизненоважната електронна 

инфраструктура. Трябва да реагира на нарушения на компютърната 

сигурност и вируси.

Специалист социални 

дейности

Консултира за увеличване максимално независимостта и 

пригодността за заетост на лицата, които се справят с лични, 

социални и професионални трудности, произтичащи от вродени 

дефекти, болести, злополуки или стреса от ежедневието. 

Специалист управление на 

човешките ресурси

Извършва дейности в областта на човешките ресурси. Включва 

специалисти по заетостта, които проверяват, набират, интервюират и 

настаняват работници.

Спортен лекар Диагностицира, лекува и помага за предотвратяване на наранявания, 

възникнали по време на спортни събития, атлетични тренировки и 

физически дейности.

Спортен треньор Инструктира или тренира групи или лица по основите на спорта. 

Демонстрира техники и методи за участие. Оценява силните и 

слабите страни на спортистите като възможни новобранци или да 

подобри техниката на спортистите, за да ги подготви за състезание. 

Статистик Разработва или прилага на математическа или статистическа теория 

и методи за събиране, организиране, интерпретиране и обобщаване 

на числени данни за предоставяне на използваема информация. 

Може да се специализира в области като био-статистика, земеделска 

статистика, бизнес статистика или икономическа статистика. 

Стоматологичен асистент Помага на зъболекаря, настройва оборудването, подготвя пациента 

за лечение и води записи.
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Стоматологичен хирург Извършва хирургични операции и свързани с тях процедури върху 

твърдите и меките тъкани на устната и лицево-челюстната област за 

лечение на заболявания, наранявания или дефекти. Диагностицира 

проблеми на устната и лицево-челюстната област. 

Стрелочник Свързва и изключва железопътни комплекти и вагони, осигурява 

движението им около жп гарата и около депото. 

Строителен водопроводчик Изработва, сглобява, инсталира и ремонтира изделия и оборудване 

от ламарина, като канали, контролни кутии, водосточни тръби и 

кожухи на пещи. 

Строителен инженер Сътрудничи с архитекти и инвеститори за превръщането на 

дизайнерските идеи в изпълними проекти и добавя технически 

спецификации, за да гарантира безопасността и дълготрайността на 

строителните конструкции.

Строителен инспектор Проверява конструкции, използвайки инженерни умения, за да 

определи здравината  и съответствието със спецификации, 

строителни норми и други разпоредби. 

Строителен работник Изпълнява задачи, включващи физически труд на строителни обекти. 

Работи с ръчни и електрически инструменти от всякакъв вид: 

въздушни чукове, земни тампери, циментомесители, малки 

механични телфери, геодезическо и измервателно оборудване, 

както и разнообразие от друго оборудване и инструменти. 

Строителни електротехници Инсталира, поддържа и ремонтира електрически кабели, 

оборудване и осветителни тела. Контроира работата да е в 

съответствие със дадените кодове. Инсталира или обслужва улично 

осветление, домофонни системи или електрически системи за 

управление.

Стругар Настройва, експлоатира или насочва струговете и фрезите за 

завъртане, пробиване, резбоване, оформяне или облицоване на 

метални или пластмасови материали, като тел, винкел или щанга.

Стъклар Монтира стъкла на прозорците, капандури, предни части на 

магазини и витрини или върху повърхности, като фасади на сгради, 

вътрешни стени, тавани и плотове.

Стъклодув Оформя разтопено стъкло според шаблоните с помощта на тръби и 

издухван въздух.

Стюард, стюардеса Предлага услуги, осигуряващи безопасността, сигурността и 

комфорта на пътниците на авиокомпанията по време на полет. 

Поздравява пътниците, проверява билетите, обяснява използването 

на предпазните средства и поднася храна или напитки.

Супервайзър в магазин Директно наблюдава и координира дейностите на служителите по 

продажби на дребно в дадено заведение или отдел. Задълженията 

могат да включват управленски функции, като закупуване, 

бюджетиране, счетоводство и работа на персонала, в допълнение 

към надзорните задължения.
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Счетоводен одитор Проучва и анализира счетоводните записи, за да определи 

финансовото състояние на предприятието и изготвя финансови 

отчети относно оперативните процедури.

Съдебен лекар Преки дейности като аутопсии, патологични и токсикологични 

анализи и разследвания, свързани с разследване на смъртни случаи, 

възникнали в рамките на законна юрисдикция, за определяне на 

причината за смъртта или за определяне на отговорността за 

случайни, насилствени или необясними смъртни случаи.

Съдебен пристав Поддържа реда в съдилищата.

Съдебен секретар Използва вербални методи и оборудване за улавяне, съхраняване, 

извличане и транскрибиране на досъдебни и съдебни производства 

или друга информация. Включва стенокаптьори, които работят с 

компютъризирано оборудване за стенографски надписи.

Съдебен секретар Осигурява административна подкрепа на високо ниво, като 

провежда изследвания, изготвя статистически отчети, обработва 

заявки за информация и изпълнява канцеларски функции като 

подготовка на кореспонденция, приемане на посетители, 

организиране на конферентни разговори и планиране на срещи. 

Съдия Арбитрира, съветва, решава или раздава правосъдие в съда. Осъжда 

подсъдими по наказателни дела съгласно правителствените закони 

или насоките за присъди. Определя отговорността на ответника по 

граждански дела. 

Съдия на спортни събития Официален представител на състезателни атлетически или спортни 

събития. Открива нарушения на правилата и решавайте наказанията 

съгласно установените разпоредби. 

Сътрудник в погребално 

бюро

Изпълнява различни задачи, за да организира и насочва погребални 

служби, като например координиране на транспортирането на 

тялото до моргата, разговор на семейство за организиране на 

траурната церемония. 

Сътрудник в туристическа 

агенция

Планира и предлага транспорт и настаняване за клиенти на 

туристическа агенция. Определя дестинацията, начините на 

транспорт, датите на пътуване, разходите и необходимите места за 

настаняване. Решава оплаквания при пътуване, анулиране и 

възстановяване на суми. Води записи на резервации, плащания и др.

Сътрудник за въвеждане на 

данни

Работи с устройства за въвеждане на данни, като клавиатура или 

перфоратор за композиране на снимки. Задълженията могат да 

включват проверка на данни и подготовка на материали за печат.

Сътрудник транспортна 

комуникация

Провежда полеви проучвания за определяне на обема на 

движението, скоростта, ефективността на сигналите, адекватността 

на осветлението и други фактори, влияещи върху условията на 

движение, под ръководството на инженера по трафика.

Таксиметров шофьор Шофира автомобили, микробуси или лимузини, за платен превоз на 

пътници. Понякога може да превозва и товари. 
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Танцьор Изпълнява танци. Може да ги изпълнява на сцена, в ефирно 

излъчване или на видеозапис.

Тапицер Тапицират(обличат) предмети като мебели, панели, ортопедични 

устройства, приспособления или части от превозни средства с 

подплата или меко покритие.

Тапицер Изработва, поправя или заменя тапицерията за домакински мебели 

или транспортни средства.

Текстилен технолог Установява процедури за производство на текстилни части и 

цялостни изделия за облекло, изчислява количествата необходими 

текстилни материали, определя техните видове и параметри, 

планира производството, извършва или контролира провеждането 

на тестове за качество на текстила и облеклото.

Тенекеджия Ремонтира и реновира каросериите на автомобилните превозни 

средства и изправя рамата на автомобила.

Терапевт за хора със 

зрителни увреждания

Осигурява терапия на пациенти със зрителни увреждания, за да 

подобрите тяхното функциониране в ежедневните дейности. 

Обучава пациентите в дейности като използване на компютър, 

комуникативни умения или умения за домашно управление.

Техник асансьорна техника Сглобява, инсталира, поправя или поддържа електрически или 

хидравлични товарни или пътнически асансьори и ескалатори.

Техник в селскостопанското 

производство

Прилага геопространствени технологии, включително географски 

информационни системи (GIS) и Глобална система за позициониране 

(GPS), за селскостопанска продукция или дейности по управление, 

като проучване на вредители, специфично приложение на 

пестициди, картографиране на добива или напояване с променлива 

скорост. 

Техник в ядрена централа Събира и тества различни проби (въздух, аерозоли, питейна вода, 

растения, повърхности на предмети, косми и др.) По отношение на 

степента на ядрено излагане, оценява ги и ги сравнява с 

разрешените граници. Използва методи за радиохимичен анализ, 

радиометрия, спектрометрия, обработва лабораторни протоколи и 

друга документация.

Техник геофизика Измерва, записва или оценява геоложки данни, като използва 

звукови, електронни, електрически, сеизмични или гравитационни 

измервателни уреди за търсене на нефт или газ. Събира или оценява 

проби или резници на сърцевината.

Техник за безопасност на 

продуктите

Разработва и провежда тестове за оценка на нивата на безопасност 

на продукта и препоръчване на мерки за намаляване или 

премахване на опасностите.

Техник за изпитване на 

геоложки проби

Тества или анализира геоложки проби, суров нефт или минерали, за 

да открие наличие на петролни, газови или минерални находища, 

показващи потенциал за проучване или производство или да 

определи физичните или химични свойства, за да гарантира, че 

продуктите отговарят на стандартите за качество.
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Техник за работа с 

информационни 

технологии

Наблюдава и контролира електронни компютърни и периферни 

електронни устройства за обработка на данни за обработка на 

бизнес, научни, инженерни и други данни в съответствие с 

инструкциите за експлоатация. Наблюдава и отговаря на оперативни 

съобщения и съобщения за грешки. 

Техник за ядрен 

мониторинг

Събира и тества различни проби (въздух, аерозоли, питейна вода, 

растения, повърхности на предмети, косми и др.) По отношение на 

степента на ядрено излагане, оценява ги и ги сравнява с 

разрешените граници. Използва методи за радиохимичен анализ, 

радиометрия, спектрометрия, обработва лабораторни протоколи и 

друга документация.

Техник на летателни 

апарати

Експлоатира, инсталира, калибрира и поддържа интегрирани 

компютърни / комуникационни системи, конзоли, симулатори и 

други инструменти и оборудване за събиране, тестване и измерване 

на данни, които се използват за изстрелване, проследяване, 

позициониране и оценка на въздушни и космически превозни 

средства. Може да записва и интерпретира данни от теста.

Техник нанотехнологии Експлоатира производствено оборудване в търговски мащаб, за да 

произвежда, тества или модифицира материали, устройства или 

системи с молекулярен или макромолекулен състав. Работи под 

надзора на инженерния персонал.

Техник по аудио-визуална 

техника 

Настройва и експлоатира аудио и видео оборудване, включително 

микрофони, звукови колони, видео екрани, проектори, видео 

монитори, записващо оборудване, свързващи проводници и кабели, 

звукови и миксиращи дъски и свързано електронно оборудване за 

концерти, спортни събития, срещи и конвенции, презентации и 

пресконференции. 

Техник по географски 

информационни системи

Подпомага учени, технолози или свързани професионалисти при 

изграждането, поддържането, модифицирането или използването 

на бази данни на географски информационни системи (ГИС). 

Разработва персонализирани приложения или осигурява поддръжка 

на потребителя.

Техник по 

далекосъобщителна 

техника

Разработване, изграждане, тестване, отстраняване на 

неизправности, ремонт и модификация на електронни компоненти, 

части, оборудване и системи за развитие и производство, като 

компютърно оборудване, контролно-измервателни уреди за 

управление на ракети, електронни тръби, изпитвателно оборудване 

и цифрово управление на машинни инструменти.

Техник по индустриална и 

здравна безопасност 

Планира, прилага и координира програми за безопасност, изискващи 

прилагане на инженерни принципи и технологии, за 

предотвратяване или коригиране на опасни условия на труд в 

околната среда.

Техник по пожарна 

безопасност на сгради

Проверява сгради и оборудването, за откриване на опасност от 

пожар и прилагане на държавните и местните противопожарни 

разпоредби.
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Техник по роботизирано 

оборудване

Изграждане, инсталиране, тестване или поддръжка на роботизирано 

оборудване или свързани автоматизирани производствени системи.

Техник производствено 

стандартизиране

Прилага инженерната теория и принципи към проблемите на 

промишленото оформление или производството. Извършва 

проучвания за времето и движението на операции на работници в 

различни индустрии за цели, като установяване на стандартни 

производствени нива или подобряване на ефективността.

Техник ремонт на оптични 

уреди

Изгражда, инсталира, тества или поддържа оптично оборудване, 

като лазери, лещи или огледала, като използвате спектрометри, 

интерферометри или свързано оборудване.

Техник строителство и 

архитектура

Прилага теория и принципи на гражданското строителство при 

планирането, проектирането и надзора на строителството и 

поддръжката на конструкции и съоръжения под ръководството на 

инженерния персонал или физиците.

Техник, енергоефективни 

сгради

Извършва различни дейности, за шумоизолация на жилищата и да ги 

направи енергийно ефективни. Подмяна на прозорци, изолационни 

канали и извършване на отоплителни, вентилационни и климатични 

работи (HVAC). 

Техник, химия Контролира или управлява цели химични процеси или апаратури.

Техник-механик, 

електромеханични 

устройства

Тества, поддържа или калибрира безпилотно, автоматизирано, 

сервомеханично или електромеханично оборудване. Eксплоатира 

безпилотни подводници, самолети или друго оборудване на 

работни места, като петролни платформи, дълбоко проучване на 

океана или извозване на опасни отпадъци. 

Техници по радио-

телевизионна и 

далекосъобщителна 

техника 

Настройва, работи с и поддържа електронното оборудване, 

използвано за предаване на радио и телевизионни програми. 

Контролира аудио оборудването за регулиране нивото на силата на 

звука и качеството на звука по време на радио и телевизионни 

предавания. 

Технически ръководител, 

строителство

Директно наблюдава и координира дейностите на строителните  

работници.

Технолог в стъкларската 

промишленост

Установява процесите на производство на стъкло, изчислява 

количествата необходими суровини, определя техните видове и 

параметри, планира производството, сътрудничи при провеждането 

на тестове за суровини и тестове за качество на продуктите, 

определя изискванията за закупуване и ремонт на производствени 

съоръжения.

Технолог на материалите Оценява материалите и разработвайте машини и процеси за 

производство на материали, които да се използват в продукти, които 

трябва да отговарят на спецификациите за проектиране и 

изпълнение. Разработва нови приложения за известни материали. 
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Технолог на обувки Установява процедури за производство на обувки, изчислява 

количествата необходими материали, определя техните видове и 

параметри, планира производството, извършва или ръководи 

провеждането на тестове за качество на обувките, определя 

изискванията за закупуване и ремонт на производственото 

оборудване.

Технолог по 

електромеханика

Подпомага електромеханичните инженери в  компютърно 

базираното управление на процесите, контролно-измервателна 

техника или дизайн на машината. Подготвя машини или 

съоръжения, планира потока от работа, провежда статистически 

проучвания или анализира производствените разходи.

Технолог по индустриални 

процеси

Подпомага индустриалните инженери в такива дейности като 

контрол на качеството, контрол на запасите или методи за поток на 

материали. Провежда статистически изследвания или да анализира 

производствените разходи.

Токсиколог Изслeдва отровите и тяхното въздействие върху живите организми.

Тонрежисьор Работи с машини и оборудване, за да записва, синхронизира, смесва 

или възпроизвежда музика, гласове или звукови ефекти на спортни 

арени, театрални постановки, звукозаписни студия или филмови и 

видео продукции.

Топограф Прави точни измервания и определя границите на соббствеността. 

Предоставя данни, свързани с формата, контура, гравитацията, 

местоположението, надморската височина или измерението на земя 

или земни елементи върху или близо до земната повърхност за 

инженеринг, картографиране, добив, оценка на земята, строителство 

и други цели.

Треньор за професионално 

развитие

Помага на клиента в професионалното му развитие. Въз основа на 

професионалната си позиция, квалификация, умения, опит и идеи 

той си поставя подходящи цели, стратегии, процедури и планове. 

Впоследствие те оценяват заедно как се постигат поставените цели. 

Треньор личностно 

развитие

Помага на клиента в личностното му развитие. Въз основа на личната 

си ситуация, интереси и идеи той си поставя подходящи цели, 

стратегии, процедури и планове. Впоследствие те оценяват заедно 

как се постигат поставените цели.

Трудов терапевт Оценява, планира, организира и участва в рехабилитационни 

програми, които спомагат за изграждането или възстановяването на 

професионални, домакински и ежедневни умения за живот, както и 

обща независимост на хората с увреждания или забавяне в 

развитието.

Тръбопроводчик Полага тръби за канализация и водопровод. Изпълнява всяка от 

следните задачи: изкопаване на изкопи или водостоци, полагане на 

тръби или уплътняващи фуги.
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Търговски посредник Подпомага закупуването на машини, оборудване, инструменти, 

части, консумативи или услуги, както и сурови или полуготови 

материали за производството.

Търговски представител Продава стоки за търговци на едро или производители на фирми или 

групи лица. Изисква съществени познания за продадените артикули.

Уебмастер Управлява дейностите по проектиране, внедряване, разработване и 

поддръжка на уеб среда. Извършва тестване и осигуряване на 

качеството на уеб сайтове и уеб приложения.

Управител казино Планира, насочва или координира игралните дейности в казиното. 

Управител на сервиз Приема превозни средства от клиенти, взема решение относно 

процедурата за сервизни проверки, диагностика, поддръжка и 

ремонт на автомобили въз основа на изискванията на клиента, 

съответните разпоредби и техническото състояние на превозните 

средства. Контролира работата на автомеханиците. Издава 

документация за извършената работа.

Управител на склад Получава, съхранява и издава материали, оборудване и други 

предмети от склад, склад или двор за съхранение. Води записи и 

съставя отчети за запасите.

Управител ресторант и 

кетъринг в хотел 

Ръководи работата на кухнята и ресторанта, обработва плана за 

обслужване на подчинени служители, сътрудничи на готвача при 

планирането на менюта, решава създадените проблеми, поръчва 

доставки на хранителни суровини, проверява тяхното качество и 

качество на ястията.

Урбанист Разработва всеобхватни планове и програми за използване на земя и 

физически съоръжения от юрисдикциите, като градове, окръзи и 

столични райони.

Училищен кариерен 

консултант 

Консултира лица и предоставя групови и индивидуални 

образователни и професионални услуги за кариерно ориентиране.

Училищен психолог Изследва процесите на обучение и преподаване и развива 

психологически принципи и техники, приложими към 

образователните проблеми.

Учител в гимназия Преподава на ученици по един или повече предмети като английски 

език, математика или социални науки на средно ниво в държавни 

или частни училища. 

Учител в началното 

училище

Обучава учениците на основни академични, социални и други 

формиращи умения в държавни или частни училища на начално 

ниво.

Учител в основното 

училище

Разработва темите за преподаване в подготовката за отделни уроци, 

адаптира преподаването към способностите на учениците, 

преподава под формата на примери и проблемни ситуации, 

организира самостоятелни дейности на учениците, установява как 

учениците разбират учебната програма.
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Учител предучилищна 

подготовка

Инструктира децата в предучилищна възраст за дейности, 

предназначени да насърчават социалния, физическия и 

интелектуалния растеж, необходим за началното училище в 

предучилищна възраст, дневен център или друго детско заведение. 

Учител творчество в 

занимания по интереси

Организира детски игри и други занимания по интереси, провежда 

обучение по отношение на вида талант на децата или, напротив, по 

отношение на техните недостатъци или увреждания, се грижи за 

безопасността на децата.

Фармаколог Изучава действието и употребата на лекарствата.

Фармацевт Отпуска лекарства, предписани от лекари и други здравни 

специалисти и предоставя информация на пациентите за лекарствата 

и тяхната употреба. Съветва се с лекари и други здравни специалисти 

относно избора, дозировката, взаимодействията и страничните 

ефекти на лекарствата.

Физик Провежда изследвания на физическите явления, развивайте теории 

въз основа на наблюдения и експерименти и разработва методи за 

прилагане на физически закони и теории.

Физиотерапевт Оценява, планира или изпълнява фитнес програми, които включват 

упражнения или физически дейности като тези, предназначени да 

подобрят кардиореспираторната функция, състава на тялото, 

мускулната сила, мускулната издръжливост или гъвкавостта.

Философ Изследва и обяснява реалността, света, човешкото общество и самия 

човек, смисъла на човешкото съществуване и Вселената, 

включително възможна трансцендентност в религията, включително 

начини за справяне със знанието, мистериите и реалността, търсене 

на критични и истински знания и аргументация. .

Финансов анализатор Разработва количествени финансови продукти, използвани за 

информиране на лица или финансови институции, ангажирани в 

спестяване, кредитиране, инвестиране, вземане на заеми или 

управление на риска. 

Финансов консултант Предоставя насоки на бъдещите кандидати за заем, които имат 

проблеми с класирането за традиционни заеми. Насоките могат да 

включват определяне на най-добрия вид заем и обяснение на 

изискванията или ограниченията по заема.

Финансов контрольор Прилага или осигурява спазване на законите и разпоредбите, 

регулиращи финансовите институции и институциите за ценни книжа 

и финансовите сделки и сделки с недвижими имоти. 

Фитнес инструктор Инструктира или обучава групи или лица. Демонстрира техники и 

форма, наблюдава участниците и им предлага коригиращи мерки, 

необходими за подобряване на техните умения.
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Фотограф Заснема хора, пейзажи, стоки или други обекти, като използвате 

цифрови или филмови камери и оборудване. Разработва негативи 

или използва компютърен софтуер за създаване на завършени 

изображения и разпечатки. Включва научни фотографи, въздушни 

фотографи и фоторепортери.

Фотолаборант Извършва работа, свързана с разработване и обработка на 

фотографски изображения от филм или цифров носител. Може да 

изпълнява прецизни задачи като редактиране на фотографски 

негативи и отпечатъци.

Фризьор Предоставя фризьорски и бръснарски услуги - подстригване, 

боядисване и др.

Хамалин Помага при товарене и разтоварване на стоки и товари.

Хидролог Изследва разпространението, циркулацията и физичните свойства на 

подземните и повърхностните води; и изучават формата и 

интензивността на валежите, степента на инфилтриране в почвата, 

движение през земята и връщането й в океана и атмосферата.

Химик-аналитик Провежда качествени и количествени химически анализи или 

експерименти в лаборатории за контрол на качеството или 

процесите или за разработване на нови продукти или знания.

Химичен лаборант Провежда химически и физически лабораторни тестове, за да 

подпомогне учените при извършването на качествени и 

количествени анализи на твърди вещества, течности и газообразни 

материали за изследване и разработване на нови продукти или 

процеси.

Хореограф Създа нови танцови съчетания. Репетира изпълнението . Представя 

сценични презентации.

Хостеса Приветсва гостите с добре дошли, настанява ги по масите или в 

салона и помога да се гарантира качеството на съоръженията и 

обслужването.

Художник на стъкло, 

керамика и други предмети

Боядисва, лакира или украсява предмети като мебели, стъкло, 

чинии, керамика, бижута, играчки, книги или кожа.

Художник-ковач и шлосер Проектира и с ръчни инструменти произвежда декоративни метални  

елементи, щитове, гербове, декоративни парапети, дръжки, порти, 

метални скулптури, декоративни предмети за филми или театъра. 

Възстановява исторически метални предмети.

Художник-приложник-

керамика

Обработва художествени дизайни и според тях произвежда 

керамични и порцеланови изделия. Също така прави копия на 

художествени или исторически ценни произведения според 

исторически дизайн.

Цветар-аранжор на цветя Проектира, изрязва и подрежда живи, сухи или изкуствени цветя и 

листа.

Часовникар Ремонтира, почиства и настройва механизмите на 

синхронизиращите механизми, като часовниции стенни часовници. 

Включва производители на часовници, техници за часовници и 

сервизи на механични часовници.
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Частен детектив Извършва поверителни търсения за своите клиенти и събира 

доказателства (снимки, документиращи нарушения, изневяри и др.). 

Наблюдава лица с цел документиране на техните движения и 

контакти или с цел откриване на извършители на престъпления 

(напр. изнудване, отвличане и др.).

Чистач Поддържа сгради в чисто и подредено състояние. Почиства подове, 

пере килими, измива стени и стъкла и изхвърля боклука. 

Шивач Произвежда, премерва, модифицира и ремонтира облекло. Шие 

дрехи по поръчка от текстил, мека кожа, кожи и други материали 

според изискванията на клиента.

Шлайфист Настройва, задейства или насочва шлайфането и свързаните с него 

инструменти, които премахват излишния материал или натъртвания 

от повърхности, изострят ръбове или ъгли, или полират, шлайфат или 

полират метални или пластмасови детайли.

Шофьор и оператор на 

селскостопанска техника

Задвижва и контролира земеделското оборудване за обработване на 

почвата и за засаждане, култивиране и събиране на реколтата. 

Балира слама или коси сено. 

Шофьор и оператор на 

тежка строителна техника

Експлоатира оборудване, използвано за нанасяне на бетон, асфалт 

или други материали върху пътни легла, паркинги или летищни 

писти и пътеки за рулиране, или оборудване, използвано за 

трамбоване на чакъл, почва или други материали. 

Шофьор на автобус Шофира автобус или микробус, включително редовни маршрутни 

линии, чартъри и частни превози. Подпомага пътниците с багаж. 

Проверява превозни билети или карти.
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