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Коя е мечтана професия от вас?

Още от малка 
мечтая моята 
професия да бъда  
ветеринар.
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Защо я избрахте?

Избрах я, защото 
обичам животните и 
смятам, че ще мога да 
им помогна, когото са 
болни.
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Как ще опишете един обичаен работен 
ден?

Работният ден на един 
ветеринар е много 
труден. Всеки ден се 
сблъсква с много 
животни, които са 
пострадали или идват за 
профилактичен преглед.
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Примерен график:
7:50 - пристигане в 

кабинета.
8:00 - започване на 
работния ден.

8:00-13:30 -преглеждане на 
спешните случаи.

13:30-14:30 - почивка
14:30-17:00 - профилактични 

прегледи
17:00 - приключване на 

работния ден.
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Коя дейност от нея ви е любима?

Дейностите на 
ветеринарен лекар 
включват както лечение, 
така и превенция на 
болести по животните, 
медицински и козметични 
процедури, както и 
ветеринарен и санитарен 
контрол.
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Една от любимите ми дейности е 
преглеждането на животните и  
диагностицирането на  техните заболявания и 
наранявания.
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Коя дейност от нея ви е любима?



Също така и извършване 
на проучване на 
причините за възникване, 
процеси на протичане на 
болестите по животните, 
разработване на методи 
за тяхното лечение и 
профилактика ми е 
любима дейност.
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Коя дейност от нея ви е любима?



 Качествата на 
ветеринаря:
търпение
дисциплина
постоянство
отговорност
издръжливост
смелост
дългосрочната памет
логическо мислене
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Най-много ме привличат качествата смелост, 
издържливост, постоянство и отговорност 
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Кои качества на професията ви привличат най-
много?



Смятате ли, че имате талант за нея или 
разчитате на уменията и знанията,които ще 

натрупате с образованието си?

Смятам, че имам талант за тази професия, но най-
вече ще разчитам на уменията и знанията, които 
ще натрупам в университета.
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С мечтаната от вас работа какво бихте 
постигнали?

С мечтаната 
професия ще 
постигна най-вече 
самоусъвършенства
не и личностно 
развитие в 
професията, както и 
удовлетвореност от 
резултатите.
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Важно ли е да работите в родината си 
или мястото няма значение за вас?

За мен е много важно да 
работя в родината си, 
защото тук също има 
животни, които имат 
нужда да им се помогне.
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Кои характеристики на желаната от вас 
професия ви притесняват най-много и с 
какво смятате, че ще имате затруднения?

Най-много ме 
притеснява, че 
мога да сбъркам 
диагнозата на 
някое животинче. 
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Кои характеристики на желаната от вас 
професия ви притесняват най-много и с 
какво смятате, че ще имате затруднения?

Смятам, че ще имам 
затруднения, ако 
трябва да прекратя 
живота на някое 
животно.
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Благодаря за 
вниманието!


