
Изготвил:Стефани Вескова 
10г ученичка в ПГТК София



На 1 май голяма част от света 
отбелязва Деня на труда и на 
международната работническа 
солидарност. На тази дата много 
страни в света честват 
обществените и икономически 
постижения на работническото 
движение.

Денят е един от официалните 
празници в България.



Инженер/техник по роботика
 Безспорно, в бъдещето 

много от дейностите, 
които сега се 
извършват от хора, ще 
бъдат заети от роботи. 
Секторът се разраства и 
към момента с бързи 
темпове, и пазарът ще 
търси все по-
усилено техници и 
инженери по роботика.



Инженер/техник “Изкуствен 
интелект”
 Специалистите работещи в сектора от 

информатиката, изучаващ и създаващ компютърна 
техника и модели с решения за висока точност, 
които човек би създал, и дори по-ефективни. Ако 
роботите ще изместят хората от заводи и фабрики, 
изкуственият интелект ще е в състояние да замести 
служещите в офисите. В тази област – също извън 
всякакво съмнение – предстои бурно развитие и 
търсене на специалисти на трудовия пазар.



Софтуерни инженери
 Компютри, смартфони, 

роботи са безполезни, ако 
към тях не бъде приложен 
софтуер, който да ги 
“съживи” и накара да 
работят. За това се грижат 
софтуерните инженери и 
пазарът и сега е ненаситен 
за тези специалисти. Те ще 
станат и още по – търсени с 
по-масовото 
разпространение на 
интернет и с 
непрекъснатото 
усложняване на техниката.



Специалист по “Интернет на 
нещата”
 Тази технология създава 

удобство, като свързва 
“умните” устройства от 
ежедневието ни в мрежа 
посредством интернет и 
така е възможно с едно –
единствено устройство да 
управляваме домакинските 
си уреди например, както и 
всяка друга техника. 
Безспорно – технология, 
която ще става все по –
популярна в бъдеще, а 
растежът на търсенето на 
такива специалисти на 
пазара – гарантирано.



Инженер “Медицинска 
апаратура”
 Наред с развитието и 

разрастването на 
медицинския сектор 
(нещо, което изглежда 
задължително в 
бъдеще), и с новата 
техника и оборудване в 
болничните заведения, 
тенденцията е 
тази специалност да 
бъде една от търсените 
на пазара на труда.



Специалист по създаване на 
човешки органи
 Във връзка с увеличаването 

на трансплантациите (на 
всеки 12 минути се включва 
по още един човек, 
нуждаещ се от 
трансплантиране на орган), 
и съществуването на “черен 
пазар”, необходимостта от 
изкуствено създаване на 
органи от стволови клетки 
и други материали, все още 
непознати на науката, е 
безспорна. С дейността ще 
са заети биолози, 
биоинженери, генетици.



Аеронавти, превозващи 
пътници в космоса
 Екскурзионните 

пътувания в космоса 
ще зачестят в 
недалечното бъдеще, 
затова ще възникне 
необходимост от 
обучение на този вид 
пилоти.



Наред с професиите на 
бъдещето няма да 

намалее търсенето на 
професиите:



Пожарникар
 Пожарникар е обучен 

специалист, 
професионалист за борба 
с пожари.

 Притежава екипировка и
 оборудване за спасяване на 

човешки живот 
при природни бедствия и е 
ръкоположен и способен да 
осигурява първа помощ при 
нужда. Тук се включва и 
оказването на практични 
спешни услуги, съвет и 
обучение за предпазване от 
пожари.



Полицай
 Полицай е професия, 

упражнявана от човек, 
който работи 
в полицейските 
служби на дадена 
държава. Макар 
исторически тази 
професия да е 
упражнявана предимно 
от мъже, в последните 
години все повече жени 
се присъединяват към 
нея.



Зъболекар
 Лекарите по дентална 

медицина провеждат 
изследвания, 
усъвършенстват или 
разработват теории и 
оперативни методи, 
поставят диагнози, 
консултират, прилагат и 
проследяват дентално 
лечение, осъществяват 
първична и 
специализирана 
дентална помощ.



Готвач

 Готвач е професия на 
работник, който 
приготвя храни в 
заведения за 
обществено хранене.

 Готвачът участва в 
производството на 
готварска продукция сам 
или под ръководството 
на главен готвач, като 
задължително спазва 
технологията на 
готварското 
производство.



Барман
 Барманът е човек, 

който 
подготвя алкохолни 
напитки на бар. 
Напитките могат да 
бъдат предварително 
приготвени или да 
са коктейли, смесвани 
на място.



Шофьор
 Водач, наричан 

още шофьор, 
в транспорта се нарича 
човекът, който 
управлява превозно 
средство.

 Съществуват както 
професионални 
шофьори, така и 
шофьори-любители.



Учител
 Учител или
преподавател е 
професия, упражнявана 
от хора, които 
преподават своите 
теоретични знания и 
практически умения 
на учениците.Те се 
опитват да привлекат 
вниманието на 
учениците и да ги 
направят по амбициозни 
и заинтересовани.



Сладкар
 Човек, който прави 

и/или продава 
сладкиши, торти и 
др.Сладкарството е 
едно изкуство до което 
всеки би искал да се 
докосне.



Програмист
 Програмист

 (софтуерен програмист 
или софтуерен 
разработчик) е някой 
който 
създава компютърен 
софтуер. Компютърният 
програмист е специалист 
в софтуерното 
програмиране.



Певец
 Певец е човек, който 

използва гласа си за да 
създава музика. 
Изкуство което докосва 
душата на всеки човек.



Танцьор
 Професионален 

изпълнител на танци.

 Това е не само 
движение по ритъм, но 
и начин на живот



Икономист
 Икономист е специалист 

и/или професионалист в 
областта 
на икономиката като 
дисциплина от социалните 
науки. Икономистът може 
също така да изучава, 
разработва и прилага 
теории и концепции за 
икономиката и да пише 
за икономическата 
политика.



Монтьор
 Лице, което извършва 

монтаж; специалист по 
електрооборудването и 
устройството на 
автомобилите.



Фармацевт
 Фармацевтите са 

медицински 
специалисти 
по лекарствата.

 Прилагайки своите 
знания в областта 
на медицината, помагат 
на хората да разберат 
какви са лекарствата, 
които те трябва да 
приемат, по какъв начин 
ще им помогнат и как те 
ще се отразят на здравето 
на болните.



Дизайнер
 Дизайнер е 

специалист, който се 
занимава с дизайн.



Актьор
 Актьорът е човек, 

който играе или 
изпълнява роля в 
актьорска продукция.



ЧЕСТИТ ПЪРВИ МАЙ НА 
ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ!


