
Моето първо работно място 
Изготвила: Нур Мустафова, 11Н2 



Първият работен ден - някои го чакат с 
нетърпение, други ги е страх от него, на трети им 
е безразлично. Някои си прекарват страхотно, 
други не искат повече и да стъпнат на това място. 
За щастие аз съм от първите и в двата случая.  



Щастлива съм да нарека една от най-добрите ветеринарни 
клиники в града ми – „Прима Вет“ – моето първо работно 
място. Не само служителите, но и работната атмосфера 
ме изненадаха и очароваха още с първото ми влизане – 
всичко беше чисто и подредено до най-малкото шишенце с 
лекарства, а д-р Рошкова и ветеринарната й асистентка 
ме посрещнаха изключително топло -  почувствах се 
напълно приета (а това е от голямо значение за един 
начинаещ стажант). 



  Ветеринарна клиника „Прима Вет“ се занимава предимно с 
лечение на домашни любимци, но също така оказва помощ и на 
бездомни кучета и котки. Апаратурата и професионалната 
работа спомагат за отстраняване на проблеми от почти 
всички области на ветеринарната медицина – вътрешни и 
инфекциозни болести, хирургия, стоматология, очни болести, 
акушерство, гинекология и др. В клиниката може да се намери 
още голямо разнообразие от профилактични и лечебни храни, 
както и козметика и аксесоари за най-добрите ни приятели. 

  Като начинаещ стажант, нямащ никакъв опит и почти 
никакви знания в дадената област, нямах кой знае какви 
задължения или работа. Благодарение на докторката обаче, 
която ми обясняваше подробно и търпеливо всеки един случай, 
с който се сблъсквахме, ми се изясниха много неща – както в 
професионален план, така и за обща култура. 

 

Дейността на фирмата и моите 
задължения  



 За моя огромна изненада не бях единствената стажантка там по това 
време – след няколко дена от започването ми станахме 2, а след още 
няколко бяхме станали цели 3 помощнички. За разлика от мен обаче те 
вече бяха завършили училище и следваха за 2-ра и 3-та година. Най-
голямата стажантка живее и учи в Русия, а по-малката (бивша 
възпитаничка на нашето училище) – в Тракийския университет. 
Общуването ми с тях беше от огромна полза за ориентирането и 
решението ми, разказаха ми както за добрите, така и за лошите черти 
на професията и пътя към нея, трудностите, които са срещали, но и 
многото приятни моменти. 



Така мразената от много сладури 
манипулационна, където се 
извършват профилактиката и по-
безобидните манипулации: 

Снимков материал  



Операционният 
сектор 



Общата чакалня 



  Честно казано още от началото бях изненадана, че ще 
получим и пари. Поне аз де. Нямах чувството, че съм ги 
заслужила кой знае колко, но разбира се беше хубаво и 
различно от друг път – за пръв път получавах пари за труда 
си, а не от родителите ми или други близки поради някакъв 
повод или просто “ей така “. Изхарчих ги за подарък на 
мама по случай рождения й ден. 

Първата ми заплата 


