
ОПОРНИ ТОЧКИ ЗА 
СЪСТАВЯНЕ НА ЛИЧЕН 
СПИСЪК С КОНТАКТИ 
от Катрин Байри,  
Мениджър „Двоен Диамант“ 
 
Познавате ли човек, който... 
мисли за другите хора; уважавате; активно 

участва в някоя църковна общност; харесва 
хората; работи като личен съветник (напр. 

общински ръководител, лекар, адвокат и т.н.); е с 
висше образование; участва в различни групи и 

граждански инициативи; е учител; работи в 
обществената сфера (като полицай, пожарникар, пощальон, 

общински служител и т.н.); е управител, председател, съветник; иска повече от живота; 
е амбициозен и със самочувствие; има качества на ръководител; общува с 
ръководители; има деца, които тепърва започват училище или университет; има деца 
със специални таланти, които иска да развива; иска да бъде добър пример на децата 
си; има собствен бизнес; заема много отговорна позиция и работи под стрес; иска 
повече свобода; мисли за смяна на работното място или скоро я е направил; не 
напредва в службата си; има потенциал, но не му дават възможност да го развие; е 
започнал да се занимава с продажби или има опит в директните продажби; нуждае се 
от идеи, за да изкарва прехраната си (като писател, дизайнер, промотер, служител по 
рекламата); не е успял да развие собствен бизнес или е фалирал, но все още има 
големи желания; следва в университет, търговско или професионално училище или 
току-що ги е завършил; скоро се е оженил; познава всеки в града; има международни 
контакти; излъчва доверие; е избран на някакъв пост; работи в момента с вас; срещате 
във фитнеса; търси работа; играе с вас тенис; бил ви е съсед по-рано; е харесал къщата 
ви; има хубава професия; се грижи за колата ви; е в списъка ви за коледни картички; 
работи в химическото чистене, където носите дрехите си; ви помага за изготвяне на 
данъчната ви декларация; ви подстригва; срещате в копирния център; доставя пощата 
ви; често сменя работата си; извършва ремонти в къщата ви; се грижи за кожата и 
косата си; следи теглото си; обича спорта и здравословния начин на живот; иска да 
прекарва повече време със семейството си. 
 
Кои са роднините ви... 
родители, баби и дядовци, братя и сестри, лели, чичовци, братовчеди, деца, роднини 
покрай брака. 
 
Кой е вашият... 
пощальон, зъболекар, лекар, пастор, цветар, адвокат, застрахователен агент, данъчен 
съветник, народен представител, аптекар, ветеринарен лекар, оптик. 
 
От кого сте купили... 
къщата, колата, гуми за колата, телевизор, стереоуредба, риболовен билет, ловен билет, 
костюм, вратовръзка, обувки, визитни картички, сватбени халки, очила/контактни лещи, 



прахосмукачка, лодка, каравана, мотор, велосипед, обзавеждане, климатик, кухненски уреди, 
косачка, куфари, кухненски съдове, килими. 

 
Познавате ли човека, който... 
живее до/срещу вас; е фризьор на съпруга/та ви; преподава на децата ви в училище; е 
бил ваш брачен свидетел, шафер; е бил фотограф на сватбата ви; е търговец; е ваш 
работодател; е директор на училище; ходи с вас на лов или за риба; познавате от 
казармата; е архитект; е проектирал къщата ви; ходи с вас на боулинг; е председател на 
родителския актив; сте срещнали на къмпинга; е управител на магазина, в който 
пазарувате; е или е бил учител/ректор на съпруга/та ви; е поправял телевизора ви; е 
ремонтирал мебелите ви; ви е бивш колега; с когото сте спортували заедно; с когото 
пътувате заедно до работа; е инсталирал телефона ви; има фризьорски салон; 
преподава грънчарство; има таксиметрова фирма; боядисва къщи; притежава 
зоомагазин, от когото сте купили кучето си; е свързал хладилника ви; е преиздал 
шофьорската ви книжка; има жилище; играе бридж с вас; ви е съсед по вила; работи в 
детската градина на детето ви; има магазин за обзавеждане; работи в спортен клуб; е 
лепил тапети у вас; е научил децата ви да шофират; работи в спасителна служба; при 
когото сте прекарали отпуската си; при когото зареждате колата си; има детска 
градина; разнася колети; е служител на фирма за борба с паразити в сгради; продава 
сладолед; има магазин за бижута; работи в туристическа агенция. 
 
Познавате ли някого, който по професия е... 
медицинска сестра; инструктор по голф; служител в охранителна фирма; полицай; 
секретарка; модел; заварчик; шофьор на кран; продавач в магазин за захарни изделия; 
учител по музика; учител по рисуване; печатар; лесничей; шивачка; шлосер; 
пилот/стюардеса; търговец на каравани; касиер в банка; крояч; автомеханик; редактор; 
лаборант; реставратор; социален работник; спасител в басейн/на плажа; автомобилен 
състезател; зидар; чертожник; собственик на фурна; ръководител на предприятие; 
специалист по хранене; механик; анестезиолог; хирург; библиотекар; погребален агент; 
брокер; търговец на билети; вестникар; шофьор на булдозер; шофьор на автобус; 
програмист; търговец на офис-техника; търговец на безалкохолни напитки; дизайнер; 
учител по плуване; търговец на компютри и периферия; търговец на хранителни стоки; 
управител на склад; шофьор на камион за мебели; професионален спортист; ТВ 
журналист; търговец на кухненски уреди; учител по танци; машинен инженер; 
изследовател; рибар; сервитьор; търговец на мебели; нотариус; земеделец; актьор; 
статистик; търговец на антики; строителен инженер; кинезитерапевт; педикюрист; 
електротехник; зъботехник; обущар; физиотерапевт; собственик на хотел; катаджия; 
съдия; шофьор на такси. 


