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 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

ПРОФЕСИЯ: СОНДЬОР 

КОД: 544040 – ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

НИВО НА КВАЛИФИКАЦИЯ СПОРЕД НАЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА – 3 

НИВО НА КВАЛИФИКАЦИЯ СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКАТА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА – 3  

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „МИННО ДЕЛО, ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА ПОЛЕЗНИ 

ИЗКОПАЕМИ“ 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: СОНДАЖНИ ИНСТРУМЕНТИ, 

ЕЛЕКТРОИНСТРУМЕНТИ (БОРМАШИНА, ВИНТОВЕРТ,  

АКУМУЛАТОРНИ ОТВЕРТКИ,  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 

 

5440401 Проучвателно сондиране – втора степен на професионална квалификация. По тази 

специалност се придобиват знания относно подготовката и участието в спомагателните 

дейности по сондиране при спазване на инструкциите  в съответните регулативни норми. 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

� Основни дейности – Сондьорът подготвя сондажните материали за работа според 

предназначението, състава, свойствата и качествата им. При изпълнение на конкретните 

сондажни работи той изчислява необходимите количества материали и участва в 

транспортирането, складирането и тяхното правилно съхраняване. Подготвя сондажни 

смеси и разтвори, като спазва технологичните изисквания. Подготвя инструменти, машини и 

съоръжения за конкретната сондажна дейност – настройва, калибрира, укрепва и др. 

Изгражда различни видове сондажни изработки като разчита чертежи и спазва зададените 

размери, спецификации и указания. При проучвателно сондиране сондьорът отделя образци 

от различните скални разновидности, прилага различни методи за тяхното отделяне и 

съхранение.  

 

� Отговорности и задължения – При упражняването на професията е необходимо да 

познава и прилага следните законови или подзаконови актове (здравословно състояние, 

правоспособност и др.) - Наредба № 9 за минималните изисквания за осигуряване 

безопасността и здравето на работещите при добиване на подземни богатства чрез 

сондиране, издадена от министъра на труда и социалната политика, обн. ДВ, бр. 79 от 

Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията 

„Сондьор“ http://www.mon.bg/– ДОС за придобиване на професионална квалификация по 

професии. 
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05.09.2003г., в сила от 06.09.2004г. Съгласно Наредба № 6 от 24 юли 2006г. за условията 

е реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години, в сила от 

09.11.2006 г., издадена от Министерството на труда и социалната политика и 

Министерството на здравеопазването (Обн. ДВ. бр.64 от 8 август 2006г., изм. и доп. ДВ. 

бр.64 от 8 Август 2017 г.) дейностите, извършвани под земята и работата при открит 

добив на полезни изкопаеми са включени в Списъка на процесите и видовете работи, за 

които е забранено да се извършват от лица ненавършили 18 години. 

 

� Възможно работно време – работното време е стандартно. Възможна е работа на смени, 

извънредна работа, свързана с особеностите на технологичните процеси в миннодобивната 

промишленост.  

 

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

 

� Полезна информация – Работата е с широк обхват на трудови задачи и отговорности в 

зависимост от спецификата на сондажната дейност. 

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 – Условията на работа при изпълнение на 

някои от длъжностите, които може да заема сондьорът, са свързани с работа под земята - при 

тежки минно-геоложки условия и наличие на вредности в минните изработки (активни и 

инертни газове, рудничен прах - силикозоопасен и експлозивен  топлина  влага и др.) на 

открито - при тежки метеорологични условия, повишено ниво на шума, замърсеност на 

въздуха с висока степен на риск за живота. При сондиране във водни басейни сондажните 

платформи са в открито море. 

 

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

планове, софтуерни продукти и др.  

 

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 : 
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• Сондьор, както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.  

 

� Възможности за кариерно развитие – Придобилите втора степен на професионална 

квалификация по професията „Сондьор“ могат да продължат обучението си по професията 

„Сондажен техник”, трета степен на професионална квалификация, както и по други професии/ 

специалности от професионално направление „Минно дело, проучване и добив на полезни 

изкопаеми“, като част от обучението по общата професионална подготовка и отрасловата 

професионална подготовка се зачита. 

 

� 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, 

издръжливост на работа при еднообразна рутинна дейност, сръчност, бързо и правилно 

реагиране в сложни ситуации.  

 

• Необходими знания и умения – знания за характеристиките на различните методи за геоложки 

проучвания, за технологичното оборудване и неговото правилно използване, умения за работа 

в екип и др. 

 

• Изисквана степен на образование – изискванията за входящото минимално образователно 

равнище за  ученици е завършено основно образование. За лица, навършили 16 години – 

завършен първи гимназиален етап. Изискванията за входящо минимално квалификационно 

равнище при продължаващо професионално обучение с придобиване на втора степен на 

професионална квалификация е придобита първа степен на професионална квалификация по 

професия от област на образование „Техника“. Здравословното състояние на кандидата се 

удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се 

обучава, не му е противопоказна.  

 

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

 

• Учебни предмети, които се изучават – Проучвателни методи, Геология и полезни изкопаеми, 

Минно дело, Техника за добивни сондажи, Експлоатация на сондовата техника, Ремонт на 

добивни сондажи, Хидрогеология, Експлоатация на сондовата техника 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 


