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КАКВО СЕ 
ИЗИСКВА ОТ 
МЕН?

С КАКВО ЩЕ 
РАБОТЯ?

КЪДЕ ЩЕ СЕ 
РЕАЛИЗИРАМ?

• Съобразителност, логическо мислене, 
комбинативност и способност за вземане 
на бързи и адекватни решения;
• Готовност за работа при непрекъснато 
производство;
• Способност за работа в екип;
• Чувство за отговорност и дисциплина.

Документация:
регламентираща,
производствена,
изследователска.

В предприятията от керамичната, 
стъкларската, циментовата промишленост;
В предприятията, използващи изделията на 
силикатната промишленост; в проектантски и 
научни институти.

Материали:
в керамичната промишленост- глина, 
каолин, кварц, фелдшпат, шамот;
в производство на стъкло - кварцов 
пясък, варовик, креда, доломит, 
фелдшпат;
в производство на свързващи 
вещества - гипс, варовик, мергел, 
доломит.

Машини:
дробилки
мелници
сушилни
пещи
преси 
револверни автомати от
различни видове и 
модификации.
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КЪДЕ ЩЕ 
РАБОТЯ?

С КОГО ЩЕ 
РАБОТЯ?

КАКВО ЩЕ 
ИЗУЧАВАМ?

Контактите са между началника и подчинените му. Началниците на смените 
и на цеховете контактуват с персонала по поддържане на машините - 
механици и енергетици. Началникът на производствено-технологичния отдел 
с другите началници на отдели - по снабдяване, счетоводство, пласмент 
и др. Технолозите от лабораторията с производствения персонал при 
вземане на проби и с началника на цеха и оперативния отдел по повод на 
резултатите от анализа. Началникът на ОТК контактува с началниците на 
цехове и колегите си от другите отдели.

Неорганична и органична химия,
Физика;
Висша математика;
Физико-химия;
Процеси и апарати;
Електротехника;
Машинознание;
Топлотехника;
Минералогия;
Общи химични технологии;
Машинни елементи и др.

Инженерът има стационарно и променливо работно 
място. Стационарното е кабинет, канцелария. 
Променливо е, когато извършва проверки в 
производствените звена. Работната среда се 
характеризира със силен шум, вибрации, запрашеност, 
високи температури.

КАКВО ЩЕ 
РАБОТЯ?
Основните дейности, които инженерът в 
силикатно производство извършва са:
разработва и актуализира технологичната 
документация,
избира последователността на изработване 
на изделията,
контролира спазването на технологията,
води специализирана отчетна документация,
участва в подготовката на нововъведения,
подпомага поддържането на оборудването,
следи промени в стандарти, отраслови 
нормали и друга регламентираща 
документация.


