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КАКВО СЕ 
ИЗИСКВА ОТ 
МЕН?

КАКВО ЩЕ 
РАБОТЯ? КАКВО ЩЕ 

ИЗУЧАВАМ?

КЪДЕ ЩЕ СЕ 
РЕАЛИЗИРАМ?

• Физическа сила;
• Издръжливост на принудителни работни пози;
• Дисциплинираност и организираност;
• Умения за работа в екип.

Сондьорът извършва следните дейности: 
подготовка на сондажната площадка и монтаж на 
сондовите машини и съоръжения; експлоатация 
и управление на оборудването (разрушаване на 
скалата и удълбочаване на сондажа; промиване 
на сондажите; подготовка и спускане на 
обсадните колони; тампониране на сондажите; 
измерване и регулиране на сондажната дейност); 
демонтаж и преместване на сондажната кула; 
контрол и техническо поддържане на машините и 
съоръженията.

Техническо чертане, Геология на полезните 
изкопаеми, Техническа механика, Минно 
дело, Електротехника и електроника, 
Проучвателни методи, Сондажно дело, 
Сондажна техника, Експлоатация на 
сондажната техника, Техника за добивни 
сондажи, Ремонт на добивни сондажи.
Обучението включва общо 696 уч. часа, от 
които 196 уч.ч. теория и 500 уч.ч. практика.

Професията сондьор се реализира в областта 
на геоложкото проучване и миннодобивната 
промишленост. Сондажни методи за 
проучване на терените се използват и в 
строителството на промишлени и граждански 
обекти, както и за прокарване на подземни 
комуникации в градски условия и др.
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С КОГО ЩЕ 
РАБОТЯ?

КЪДЕ ЩЕ 
РАБОТЯ?

С КАКВО ЩЕ 
РАБОТЯ?

КАК ДА СЕ 
ОБУЧА?

Сондьорът работи в екип. Той има предимно 
вътрешни контакти със своите колеги: старши 
сондьора, помощник майстор сондьора, 
майстор сондьора, механика и ръководителя 
на сонда. Външни контакти има с геолози, 
геофизици и химици.

Сондьорът работи на сондажната площадка. В повечето случаи 
работи на открито под прякото влияние на атмосферните 
условия, честите температурни промени, високото ниво на шум, 
вибрациите, работа с химикали и др. При сондиране във водни 
басейни сондажните платформи са в открито море. Извършва 
своята дейност и в подземни условия за прокарване на сондажи 
със специални и спомагателни цели в минната промишленост.

Сондьорът работи със сондова апаратура (сондова кула, агрегатен 
блок, помпен блок, блок на циркулационната система), машини и 
съоръжения: (лебедка, ротори, промивни глави, подемни съоръжения, 
превентори и др.), инструменти: (сондажен инструмент, скалоразрушаващ 
инструмент, елеватори, механични и пневматични машинни ключове, 
ловилни инструменти и др.), контролно‐измервателни уреди:(индикатор 
на натоварването, пишещи и отчитащи манометри, инклинометри и др.), 
документи: (геолого‐технически наряд, сондажен дневник и др.), работно 
облекло и защитни средства: (гумирано предпазно облекло, работни 
ръкавици, предпазни каски, осигурителни колани и др.)

Минималното входящо образование за 
започване на обучение по професията е 
завършен седми клас. След приключване на 
обучението по професията, при завършено 
средно образование, се получава свидетелство 
с присъдена втора степен на професионална 
квалификация. Ако обучаемият няма завършено 
средно образование, получава удостоверение за 
професионално обучение.


