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 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

 

ПРОФЕСИЯ: СОНДАЖЕН ТЕХНИК  

КОД: 544030 – ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „МИННО ДЕЛО, ПРОУЧВАНЕ  

И ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ“  

КЛЮЧОВИ ДУМИ: СОНДАЖНИ ИНСТРУМЕНТИ, ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ  

(БОРМАШИНА, ВИНТОВЕРТ, АКУМУЛАТОРНИ ОТВЕРТКИ И ГАЙКОВЕРТ И ДР.);  

МАШИНИ (ГЛИНОСМЕСИТЕЛИ, ПОМПИ, КОМПРЕСОРИ, ЛЕБЕДКИ И ДР.). 

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ: НЯМА 

HTTP://WWW.MON.BG/  -  СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ  

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

5440301 Сондажни технологии – трета степен на професионална квалификация. По тази 

специалност се придобиват знания относно подготовката и извършването на сондажни дейности 

в областта на геоложкото проучване и миннодобивната промишленост. 

 

5440302 Сондажна техника – трета степен на професионална квалификация. По тази 

специалност се придобиват знания относно поддържането и експлоатация на сондажната 

техника в областта на геоложкото проучване и миннодобивната промишленост. 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

� Основни дейности – Сондажният техник поддържа и контролира ефективната експлоатация на 

машини, механични инсталации и съоръжения в геоложкото проучване. Изготвя заявки за 

доставка на резервни части, материали и инструменти съобразно работното оборудване. 

Приготвя ръчно или механизирано сондажни смеси и разтвори по зададена технология и 

състав. Открива и участва в отстраняването на повреди в машините и съоръженията. 

Осъществява комуникация на чужд език и го ползва при търсене на професионална 

информация. Извършва периодични прегледи и прави предложения за планови ремонти. 

Организира работата на екипа, с който работи. 

 

� Отговорности и задължения – Сондажният техник поема отговорности за: осигуряване на 

условия за надеждна и безаварийна работа, правилна експлоатация на видовете оборудване, 

инсталации, установки, машини и приспособления; спазване на изискванията за здравословни и 

безопасни условия на труд; спазване на трудовата дисциплина. 

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията 

„Сондажен техник“ http://www.mon.bg/– ДОИ за придобиване на професионална квалификация 

по професии. 
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� Възможно работно време – Работното време е стандартно. В зависимост от особеностите на 

технологичните процеси в миннодобивната промишленост е възможна и работа на смени, 

извънредна работа в почивните и празничните дни. 

 

� Възможни контакти – с ръководители, с членовете на екипа и с клиенти. 

 

� Полезна информация – Работата е с широк обхват на технически дейности и отговорност в 

зависимост от спецификата на геоложкото проучване.  

www.bmgk-bg.org/ – Българска минно-геоложка камара. 

 

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Възможности за работа – в областта на геоложкото проучване. 

 

� Възможности за допълнителни придобивки – в зависимост от практиката на работодателя. 

 

� Трудности и предизвикателства в тази професия – Перспективите се свързват с развитие на 

геоложкото проучване по посока внедряване на нова техника и технологии, условия на труд и 

заплащане. Трудности: физическа работа, атмосферни влияния, повишено ниво на шум, 

продължително натоварване др.  

 

� Ресурси, с които трябва да се работи – Различни видове техника за геоложките проучвания, 

софтуерни продукти. 

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ 

 

� Сфера на дейност – Геоложки проучвания. 

 

� Организации/ институции, в които може да се реализира  – предприятия от областта на минна 

промишленост и геоложки проучвания. 

 

� Длъжности, които могат да се заемат : 

• Техник, проучване и сондажна електромеханика 

• Техник, проучвателно ядково сондиране 

• Машинен оператор, сондажно оборудване 

• Оператор, драга (земекопачка) ескаватор 

• Оператор, съоръжение за пробиване на дупки 

• Оператор, кран (нефтени и газови кладенци) 

• Оператор, оборудване за изтегляне (нефтени и газови кладенци) 

• Оператор, оборудване за пускане на сонди за кладенци 

• Оператор, пускане на сонди на кабелен принцип (нефтени и газови кладенци) 

• Оператор, пускане на сонди на ротационен принцип (нефтени и газови кладенци) 

• Оператор, сондажно оборудване (кладенци) 
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• Оператор, черпещи сонди и киселинни магистрали 

• Машинен оператор, драга/земекопачка/ескаватор Оператор, черпещи сонди  
 

� Възможности за кариерно развитие – Сондажният техник може да продължи 

професионалното си образование и обучение, а така също да валидира допълнително 

усвоените компетентности. Лицата, придобили професионална квалификация по професията, 

имат възможност за повишаване на квалификацията си в курсове и семинари, организирани от 

обучаващи институции, браншови организации и др. След завършено средно образование 

придобилите степен на професионална квалификация могат за продължат образованието си 

по специалности с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, „магистър” в 

системата на висшето образование. 

 

� Полезни връзки - 

www.fnts.bg – Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия. 

 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА  

 

� Необходими личностни качества – спазване на трудова и технологична дисциплина; лоялност; 

инициативност, бързо и правилно реагиране в сложни и производствени ситуации и др.  

 

� Необходими знания и умения  –  знания за характеристиките на различните методи за 

геоложки проучвания, за технологичното оборудване и неговото правилно използване, умение 

за работа в екип и др. 

 

� Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за 

придобиване на степен на професионална квалификация по професията е:завършено основно 

образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и практика на професията 

получават Свидетелство за професионална квалификация. 

 

� Къде може да се усвои – в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение.  

 

� Учебни предмети, които се изучават – Електротехника и електроника, Проучвателни методи, 

Геология, Хидрогеология, Структурна геология, Сондажна геофизика, Сондажни добивни 

технологии, Експлоатация на сондовата техника, Сондажно електрообзавеждане и др. 

 

� Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална 

квалификация – теория на професията и практика на професията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Линкове към полезна информация 

http://www.mon.bg/ - Регистри, Регистър на средните училища 

http://www.navet.government.bg/ - Регистър на лицензираните центрове за професионално 

обучение 

http://www.mon.bg/ - Регистри, Регистър на акредитираните висши училища 
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2007 – 2013 

Инвестира във вашето бъдеще! 

„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” 

BG051PO001-4.3.02-0001 


