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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
 Постановление № 28 от 14 февруари
2019 г. за изменение на Постановле
ние № 155 на Министерския съвет от
2015 г. за определяне на второстепен
ните разпоредители по бюджета на
Министерството на правосъдието

Народно събрание
 Закон за ратифициране на Мемо
рандума за разбирателство между
Министерството на отбраната на
Република България, Министерство
то на отбраната на Република Хър
ватия, Министерството на отбра
ната на Унгария и Министерството
на отбраната на Република Слове
ния относно създаването на Много
национална програма за подготовка
на авиация за специални операции
(МППАСО)
 Решение във връзка с разисквания
та по питането на народните пред
ставители Георги Михайлов, Георги
Йорданов, Георги Гьоков, Илиян Тим
чев, Иван Ибришимов, Анелия Кли
сарова и Валентина Найденова към
министъра на здравеопазването Ки
рил Ананиев относно организацията
на трансплантационното лечение в
България
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на здравеопазването
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 Договор № РД-НС-01-1-3 от 7 февруа
ри 2019 г. за изменение и допълнение
на Националния рамков договор за ме
дицинските дейности между Нацио
налната здравноосигурителна каса и
Българския лекарски съюз за 2018 г.
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Министерство
на образованието и науката
 Наредба № 3 от 4 февруари 2019 г.
за придобиване на квалификация по
професията „Посредник на трудовата борса“
11
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Президент на Републиката
 Указ № 26 за назначаване на Веселин
Благоев Делчев – извънреден и пълно
мощен посланик на Република Бълга
рия във Федерална република Нигерия,
и за извънреден и пълномощен посла
ник на Република България в Демокра
тична република Конго със седалище в
Абуджа, Федерална република Нигерия

8

 Наредба № 4 от 4 февруари 2019 г. за
придобиване на квалификация по професията „Лаборант“
35
 Наредба № 11 от 8 февруари 2019 г.
за придобиване на квалификация по
професията „Военнослужещ – санитарен инструктор“
58
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Министерски съвет
 Постановление № 26 от 13 февруари
2019 г. за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за
развитието на академичния състав в
Република България, приет с Поста
новление № 202 на Министерския съвет от 2010 г.
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 Постановление № 27 от 14 февруари
2019 г. за изменение на Националните
счетоводни стандарти, приети с По
становление № 46 на Министерския
съвет от 2005 г.

6

Комисия за регулиране
на съобщенията
Комисия за енергийно
и водно регулиране
Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Инструкция № 1 от 31 януари 2019 г.
за взаимодействие на Комисията за
регулиране на съобщенията с Комиси
ята за енергийно и водно регулиране и
с министъра на транспорта, инфор
мационните технологии и съобщения
та при осъществяване на контрола за
осигуряване на достъп по Закона за
електронните съобщителни мрежи и
физическа инфраструктура
78
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 25
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Меморандума
за разбирателство между Министерството
на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република
Хърватия, Министерството на отбраната на
Унгария и Министерството на отбраната на
Република Словения относно създаването на
Многон ационална програма за подготовка на
авиация за специални операции (МППАСО),
приет от 44-то Народно събрание на 6 февруари 2019 г.
Издаден в София на 12 февруари 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН
за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на отбраната
на Република България, Министерството на
отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Унгария и Министерството на отбраната на Република Словения
относно създаването на Многон ационална
програма за подготовка на авиация за специални операции (МППАСО)
Член единствен. Ратифицира Меморандума
за разбирателство между Министерството на
отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия,
Министерството на отбраната на Унгария и
Министерството на отбраната на Република
Словения относно създаването на Многонационална програма за подготовка на авиация
за специални операции (МППАСО), подписан
на 4 октомври 2018 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 6 февруари 2019 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
917

РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на
народните представители Георги Михайлов,
Георги Йорданов, Георги Гьоков, Или ян
Тимчев, Иван Ибришимов, Анелия Клисарова
и Валентина Найденова към министъра на
здравеопазването Кирил Ананиев относно
организацията на трансплантационното лечение в България
Народното събрание на основание чл. 90,
ал. 2 от Конституцията на Република България
и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Възлага на министъра на здравеопазването в срок до 1 април 2019 г. да представи в
Народното събрание на Република България:
– анализ на трансплантационната дейност
в България – текущо състояние, проблеми,
перспективи;
– План за действие с разписани конкретни
задачи, очаквани резултати, срокове и отговорни ведомства, за да стане Република България
пълноправен член на Евротрансплант;
– необходими промени във: Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки; Наредба
№ 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите
и за относителния дял на средствата за труд
за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването;
осъвременен стандарт за трансплантация на
органи, тъкани и клетки;
– Национална програма за промоция на
дарителството на органи, клетки и кръвни
продукти, изработена на базата на междуинституционално сътрудничество.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 7 февруари 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1183

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 26
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Веселин Благоев Делчев –
извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република
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Нигерия, и за извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Демократична република Конго със седалище в
Абуджа, Федерална република Нигерия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 13 февруари 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

ВЕСТНИК
Група от
показатели

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26
ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2019 Г.

Показатели 3
или 4

-

-

-

100

100

Г

Сума от
показателите от 5
до 10

30

100

-

200

200

Д

Сума от
точките
в показател 11

-

100

-

50

100

-

150
(100
за ПН
4.5
и ПН
4.6)

Е

за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет
с Постановление № 202 на Министерския
съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 19 от 2011 г., бр. 9 от 2012 г.,
бр. 62 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 57 от
2015 г. и бр. 56 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 13, ал. 1, т. 3 думите „чл. 95,
ал. 7“ се заменят с „чл. 95, ал. 8 и 10“.
§ 2. В чл. 13б се правят следните изменения:
1. В ал. 2 изречение второ се отменя.
2. В ал. 3 думите „чл. 95, ал. 7“ се заменят
с „чл. 95, ал. 8 и 10“.
§ 3. В приложението към чл. 1а, ал. 1 се
правят следните изменения и допълнения:

Професионално направление 4.1. Физически науки, 4.2.
Химически науки, 4.3. Биологически науки, 4.5. Математика, 4.6. Информатика и компютърни науки

Група
от показатели

50

50

50

50

50

Б

Показател 2

-

100

-

-

-

-

А

1. Д
 исер та ц ионен т ру д
за присъждане на образователна и научна
степен „доктор“

50

Б

2. Д
 исертационен труд за
присъждане на научна
степен „доктор на науките“

100

В

3. Х
 абилитационен труд – 100 за мономонография, или
графия
4. Хабилитационен труд – 25 за публ.
научни публикации в
в Q1
издания, които са ре- 20 за публ.
ферирани и индексирав Q2
ни в световноизвестни 15 за публ.
бази данни с научна
в Q3
информация (Web of 12 за публ.
Science и Scopus)*
в Q4
10 за публ. в
издание със
SJR без IF
6 за други #
публ.

Г

Показател 1

-

Брой точки

Съдър- Док- Док- Гла- До- Прожание
тор тор
вен цент фесор
на асиснау- тент
ките

А

-

Показател

Таблица 1. Минимални изисквани точки по
групи показатели за различните научни степени
и академични длъжности:
Група от
показатели

Сума от
показателите
от 12 до
края

Таблица 2. Брой точки по показатели:

1. Област 4. Природни науки, математика и
информатика се изменя така:
„Област 4. Природни науки, математика
и информатика

Съдър- Док- Док- Гла- До- Прожание
тор тор
вен цент фесор
на асиснау- тент
ките

В

1205

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

С Т Р. 3

5. П
 убликувана монография, която не е представена като основен
хабилитационен труд

30

6. П
 убликувана книга
на базата на защитен
дисертационен труд за
присъждане на образователна и научна

20

С Т Р.
Група
от показатели

4
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Показател

Брой точки

степен „доктор“ или
за присъждане на научна степен „доктор
на науките“
7. Н
 аучна публикация 25 за публ.
в издания, които са
в Q1
реферирани и инде- 20 за публ.
ксирани в световнов Q2
известни бази данни 15 за публ.
с нау чна информав Q3
ция (Web of Science 12 за публ.
и Scopus), извън хав Q4
билитационния труд* 10 за публ. в
издание със
SJR без IF
6 за други #
публ.
8. П
 убликувана глава от
книга или колективна
монография

Д

Е

15

9. И
 зобретение, патент
или полезен модел,
за което е изда ден
защитен документ по
надлежния ред

25

10. П
 убликувана заявка
за патент или полезен
модел

15

11. Ц
 итирания в научни
издания, монографии,
колек т и вн и т омове
и пат ен т и, реферирани и индексирани
в свет овноизвес т н и
бази данни с научна
информация (Web of
Science и Scopus)*

2
1 в други #
публ.

12. П
 р и д о б и т а н ау ч н а
степен „доктор на науките“

75

13. Р
 ъководство на успешно защитил докторант
(n е броят съръководители на съответния
докторант)

50/n**

14. У
 частие в национален
научен или образователен проект

10

15. У
 частие в международен научен или образователен проект

20

16. Р
 ъководство на национален научен или
образователен проект

20

ВЕСТНИК
Група
от показатели
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Показател

Брой точки

17. Р
 ъководство на българския екип в международен научен или
образователен проект

50

18. П
 ривлечени средства
1 точка за всепо проекти, ръководеки 5000 лв.
ни от кандидата
19. П
 убликуван университетски учебник или
учебник, който се използва в училищната
мрежа

40/n

20. П
 ублик у вано у ниверситетско у чебно
пособие или учебно
пособие, което се използва в училищната
мрежа

20/n

Q1, Q2 , Q3 и Q4 обознача ват че т и ри т е
квартила (четвъртини), в които Journal Citation
Reports (JCR) на Web of Science групира научните списания с импакт-фактор (IF) във всяка
научна област. При отчитане на публикация в
списание, което се появява в повече от една
научна област в базата данни Web of Science, се
използва най-високият квартил за съответното
списание за годината на публикуване. Ако за
дадена п убликаци я в годината на п ублик уване не е наличен квартил за списанието, се
използва наличният квартил за най-близката
до нея година.
Scimago Journal Rank (SJR) обозначава метриката на научните издания, реферирани в Scopus.
При отчитане на публикации с повече от 30
(тридесет) съавтори кандидатът трябва да има
доказан съществен принос. Съществен принос
в дадена научна публикация се доказва по поне
един от следните начини: (1) кандидат ът е
първи в списъка на съавторите, (2) кандидатът
е посочен в публикацията като автор за кореспонденция, (3) кандидатът представи писмо от
автора за кореспонденция на статията или от
публично обявения ръководител на научния
колектив, подготвил публикацията, в което се
удостоверява конкретният съществен принос
на кандидата в тази публикация. Наличието
на писма, удостоверяващи съществен принос
в статии с повече от тридесет съавтори, се
проверява в процедурата по проверка на допустимостта на кандидатите. Съответствието
между съдържанието на писмото и съдържанието на съответната публикация се удостоверява
в писмен вид в рецензиите и становищата на
членовете на научното жури.
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*Само за ПН 4.5 и ПН 4.6 се въвеждат следните допълнителни коефициенти за умножение на
точките при отчитане на съответния показател:
За показатели B4 и Г7 – коефициент 3.
За показател Д11 – коефициент 4.
*Само за ПН 4.1, ПН 4.2 и ПН 4.3 се използват и квартилите (четвъртините) Q1, Q2,
Q3 и Q4 съгласно метриката SJR (https://www.
scimagojr.com/). При отчитане на публикация в
списание, което се появява за съответната година и в квартилите на JCR и в квартилите на
SJR, се използва по-високият от тези квартили.
#Само за ПН 4.5 и ПН 4.6 се дават точки
за „други“ научни публикации (за показатели
B4 и Г7), които трябва да са реферирани и индексирани в поне една от следните бази данни
с научна информация: Zentralblatt, MathSciNet,
ACM Digital Library, IEEE Xplore и AIS eLibrary,
както и точки за цитирания (показател Д11) в
„други“ научни издания, монографии и колективни томове, които са реферирани и индексирани
в поне една от тези бази данни.

ВЕСТНИК

Таблица 2. Брой точки по показатели
Група
от показатели

Показател

Брой точки

А

1. Д
 исер тац ионен т ру д
за присъждане на образователна и научна
степен „доктор“

50

Б

2. Д
 исертационен труд за
присъждане на научна
степен „доктор на науките“

100

3. Х
 абилитационен труд –
монография

100

В

Професионално направление 4.4. Науки за земята
Таблица 1. Минимални изисквани точки по
групи показатели за различните научни степени
и академични длъжности
Гру- Съдърпа от жание
показатели

Доктор

Док- Гла- До- Протор
вен цент фена
асиссор
нау- тент
ките

А

Показател 1

50

50

50

50

50

Б

Показател 2

-

100

-

-

-

В

Показатели 3
или 4

-

-

-

100

100

Г

Сума
от показателите от
5 до 9

30

100

-

200

200

Д

Сума
от показателите от
10 до
12

-

100

-

50

100

Е

Сума
от показателите от
13 до
края

-

-

-

-

150

С Т Р. 5

Г

4. Х
 абилитационен труд –
научни публикации (не
по-малко от 10) в издания, които са рефери- 60/n за всяка
рани и индексирани в публикация
световноизвестни бази
данни с научна информация
5. П
 у б л и к у в а н а моно 
г р афи я , коя т о не е
представена като основен хабилитационен
труд

30

6. П
 убликувана книга
на базата на защитен
д ис ер т а ц ионен т ру д
за присъждане на образователна и научна
степен „доктор“ или
за присъждане на научна степен „доктор на
науките“

30

7. Н
 аучна публикация в
издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни
бази данни с научна
информация

40/n или разпределени в
съотношение
на базата на
протокол за
приноса

8. Н
 аучна публикация в
нереферирани списания с научно рецензиране или в редактирани колективни томове

20/n или разпределени в
съотношение
на базата на
протокол за
приноса

9. П
 ублик у вана глава
от колективна монография

10/n

С Т Р.
Група
от показатели

Д

Е
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Показател

Брой точки

10. Ц
 итирания или рецензи и в нау ч н и
издани я, рефериран и и и н д ек с и р а н и
в световноизвестни
бази данни с научна
и нформа ц и я и л и в
монографии и колективни томове

5

11. Ц
 итирания в монографии и колективни
томове с научно рецензиране

3

12. Ц
 итирания или рецензии в нереферирани
сп иса н и я с нау ч но
рецензиране

2

13. П
 р и д о б и т а н ау ч н а
с т епен „ док т о р н а
науките“

40

14. Р
 ъководство на успешно защитил докторант
(n е броят съръково
дит ели на съответния
докт орант)

40/n

15. У
 частие в национален
научен или образователен проект

10

16. У
 частие в международен научен или образователен проект

20

17. Р
 ъководство на нац иона лен нау чен
и л и о б р а з ов ат е лен
проект

20

18. Р
 ъководство на межд у народен нау чен
и л и о бра з оват е лен
проект

40

19. П
 ривлечени средства
по проекти, ръководени от кандидата

1 точка
за всеки
5000 лв.

20. П
 убликуван университетски учебник или
учебник, който се използва в училищната
мрежа

ВЕСТНИК
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Брой точки

21. П
 ублик у вано у ниверситетско у чебно
пособие или учебно
пособие, което се използва в училищната
мрежа

20/n

22. П
 убликувана заявка
за патент или полезен
модел

20

23. П
 ризната заявка за
полезен модел, патент
или авторско свидетелство

40

“
2. В забележките:
а) в т. 4 се създава изречение трето: „По
преценка на научното жури или на факултетния, съответно на научния съвет чуждестранни
научни издания с рецензиране, които не са
реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, се
приравняват на български научни издания с
рецензиране.“;
б) в т. 6 думите „области 4, 5, 6 и 7“ се
заменят с „професионално направление 4.4.
Науки за земята от област 4 и области 5,
6 и 7“;
в) в т. 9 се създава изречение пето: „Отчитат
се само рецензиите за публикации на кандидата, но не и рецензии, писани от кандидата.“;
г) създава се т. 14:
„14. Не се извършва деление на броя съръководители на докторанта, ако те са от
различни научни области.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1161

40/n

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27
ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2019 Г.

за изменение на Националните счетоводни
стандарти, приети с Постановление № 46
на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ,
бр. 30 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2007 г.
и бр. 3 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В СС 17 – Лизинг се
правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „Експлоатационен лизинг – всек и дру г лизингов договор, при
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който не са налице изискванията за финансов
лизинг“ се заменят със:
„Експлоатационен (оперативен) лизинг –
всеки друг лизингов договор, при който не
са налице изискванията за финансов лизинг.
Стимули при експлоатационен лизинг –
плащания, извършени от наемодателя към
наемателя, свързани с лизинговия договор,
или възстановяване или поемане от страна
на наемодателя на разходите на наемателя
по подобрения на наетото имущество, преместване и други подобни. Тези плащания са
направени при сключване или подновяване
на експлоатационния лизинг и са договорени
отделно от минималните лизингови плащания
и условния наем.“
2. Точка 5.1 се изменя така:
„5.1. При експлоатационните лизингови
договори наемодателят:
а) представя в своя счетоводен баланс активите, които са обект на експлоатационен
лизинг;
б) когато активите – обект на експлоатационен лизинг, са амортизируеми активи,
амортизации се начисляват в съответствие с
амортизационната политика, приета от предприятието по отношение на подобни активи, а
амортизациите се изчисляват в съответствие
със СС 4 – Отчитане на амортизациите;
в) разходите, включително тези за амортизации, извършени във връзка с генерирането
на приходи от лизинг, се признават текущо в
отчета за приходите и разходите;
г) извършените първоначално преки разходи
от наемодателя във връзка с договарянето и
уреждането на експлоатационния лизинг се
отчитат като разходи за текущия период;
д) приходите от наем (лизинг) по договори
за експлоатационния лизинг (с изключение
на приходите от извършени услу ги, като
застраховки, поддръжка, ремонти, охрана,
почистване, консу мативни разходи и др.)
се признават по линейния метод за целия
срок на лизинговия договор, включително
когато постъпленията не се получават на
тази база, освен ако друга системна база е
по-представителна и отразява по-точно времевия модел, по който се извлича ползата
от лизинговия актив.
Приходите от извършени услуги се признават в съответствие с изискванията на СС 18 –
Приходи;
е) наемодателят признава общата сума на
плащанията за стимули като намаление на
прихода от наем (лизинг) за целия срок на
лизинговия договор на линейна база, освен
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ако друга системна база е по-представителна
и отразява по-точно времевия модел, по който
се извлича ползата от лизинговия актив;
ж) предприятието тества отдадения на експлоатационен лизинг актив за обезценка по
правилата на СС 36 – Обезценка на активи;
з) към момента на сключването на договор за експлоатационен лизинг наемодателят – производител или търговец, не признава
печалба от продажба, тъй като договорът не
е еквивалентен на продажба.“
3. Точка 5.2 се изменя така:
„5.2. При експлоатационни лизингови договори наемателят отчита:
а) п ла ща н и я та по операт и вен л изи н г
(с изключение на разходите за услуги, например
за застраховка, поддръжка, охрана, почистване
и др.) като разходи в отчета за приходите и
разходите по линейния метод за целия срок
на лизинговия договор, освен ако друга системна база не е представителна за времето,
през което потребителят използва изгодите
от наетия актив, дори ако плащанията не се
извършват на тази база;
б) разходи, свързани с допълнителни плащания – например за извършване на ремонти
и подобрения, за застраховки и поддръжка
на наетия актив и други подобни, включително разходите, свързани със съществувал
по-рано лизинг (например разходите по прекратяването, подобренията, преместването
на наетото имущество и др.), включително
разходите, които ефективно са възстановени
чрез споразумението за стимули, се отчитат
само от наемателя в съответствие с Общите
положения и стандартите, приложими към
тези разходи. Разходите за подобрения на наети
активи се отчитат като дълготрайни активи.
Тези разходи се отчитат отделно от разходите за наем (лизинг);
в) извършените разходи, свързани с подготовката и сключването на лизинговия договор
(комисиони, такси и др.), се отчитат отделно
от наема (лизинга) като разходи за текущия
период;
г) наемателят признава общата сума от
получените стимули като намаление на разходите за наем през целия срок на лизинга на
линейна база, освен ако друга системна база
не представя разпределението във времето
на ползите за наемателя от използването на
лизинговия актив.“
4. Точки 5.3 и 5.4 се отменят.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1185
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28
ОТ 14 ФЕВРУАРИ 2019 Г.
за изменение на Постановление № 155 на
Министерския съвет от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по
бюджета на Министерството на правосъдието
(обн., ДВ, бр. 48 от 2015 г.; изм., бр. 7 от 2017 г.,
бр. 36 от 2018 г. и бр. 5 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложението към член единствен,
ал. 2 се правят следните изменения:
1. В наименованието числото „6303“ се
заменя с „6503“.
2. На ред „Главна дирекция „Охрана“ числото „1338“ се заменя с ,,1404‘‘.
3. На ред ,,Главна дирекция „Изпълнение
на наказанията“ числото „4320“ се заменя с
„4454“.
Заключителни разпоредби
§ 2. В тримесечен срок от влизането в
сила на постановлението минист ърът на
правосъдието и ръководителите на второстепенните разпоредители по бюджета на
Министерството на правосъдието привеждат
щата на съответната структура в съответствие
с постановлението.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1186

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДОГОВОР № РД-НС-01-1-3
от 7 февруари 2019 г.

за изменение и допълнение на Националния
рамков договор за медицинските дейности
между Националната здравноосигурителна
каса и Българския лекарски съюз за 2018 г.
(обн., ДВ, бр. 28 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 34
от 2018 г., бр. 4 от 2019 г.)
Днес, 7.02.2019 г., между Националната
здравноосигурителна каса, от една страна, и
Българския лекарски съюз, от друга страна,
на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5
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от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)
се сключи този договор за изменение и допълнение на Национален рамков договор за
медицинските дейности между Националната
здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г. за следното:
§ 1. В чл. 328а, ал. 2 след думите „АПр
№ 38“ в скоби се добавя „(лекарствени продукти, прилагани при животозастрашаващи
кръвоизливи, спешни оперативни и инвазивни
интервенции при пациенти с вродени коагулопатии)“.
§ 2. В чл. 331а, ал. 1 в таблицата се правят
следните изменения:
1. На ред 051.1 „Диагностика и лечение
на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза“,
в колона три „Цена (лв.)“ числото „3300“ се
заменя с „2300“.
2. На ред 051.2 „Диагностика и лечение на
исхемичен мозъчен инсулт с интервенционално
лечение“, в колона три „Цена (лв.)“ числото
„1800“ се заменя с „1550“.
3. На ред 056 „Диагностика и лечение на
болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН),
на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми“,
в колона три „Цена (лв.)“ числото „300“ се
заменя с „500“.
§ 3. В чл. 332а, ал. 1 в таблицата, на ред 05,
в колона две „Номеклатура“ текстът „Дейности
по осигуряване на лечение за новородени
деца с вродени сърдечни малформации, претърпели сърдечна оперативна интервенция до
навършване на 1-годишна възраст“ се изменя
така: „Лечение за новородени деца с вродени
сърдечни малформации, претърпели сърдечна
оперативна интервенция до навършване на
1-годишна възраст“.
§ 4. В чл. 333а, ал. 1 в таблицата, на ред 43, в
колона две „Номеклатура“ текстът „Генетично
профилиране на онкологични заболявания“
се изменя така: „Специфични изследвания на
онкологични и онкохематологични заболявания за прицелна терапия“.
§ 5. В чл. 341, ал. 1, т. 18 след думите „АПр
№ 38“ в скоби се добавя „Определяне на план
на лечение и проследяване на терапевтичния
отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на
чл. 78, т. 2 от ЗЗО“.
§ 6. В чл. 344:
1. В ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. клинична процедура № 3 в рамките на
същия болничен престой по КП № 18, 23, 30,
47, 55, 65 и 66, в които кодът за механична
вентилация (*96.70 или *96.71, или *96.72) е
задължителен за завършване и отчитане на
посочените КП;“.
2. Алинея 6 се изменя така:
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„(6) Заплащането на КПр № 3 и № 4 се
извършва съобразно използваемос т та на
интензивните легла в клиниките и отделенията по анестезиология, реанимация и интензивно лечение от второ и трето ниво на
компетентност съгласно Наредба № 49, като
интензивните легла за изпълнение на КПр
№ 3 следва да са оборудвани и с необходимата медицинска апаратура за провеждане
на механична вентилация.“
§ 7. В приложение № 6 „Кодове на заболяванията по списък, определен по реда на
чл. 45, ал. 4 ЗЗО, и кодове на специалности
на лекари, назначаващи терапия“, на ред 25
за МКБ код на заболяване D18.0 „Хемангиом
с каквато и да е локализация“, в колона 3
„Код на специалност на лекар, назначаващ
терапия на ЗОЛ до 18 години включително“
след числото „35“ се слага запетая и се допълва с числото „56“.
§ 8. В приложение № 17а „Клинични пътеки“, в КП № 256 „Продължително лечение
и ранна рехаби ли таци я след операт ивни
интервенции с голям и много голям обем и
сложност с остатъчни проблеми за здравето“,
в т. I „Условия за сключване на договор и
за изпълнение на клиничната пътека“, т. 3
„Необходими специалисти за изпълнение на
клиничната пътека“, текстът под таблицата
„- четирима лекари със специалност „Хирургия;“ се изменя така: „-лекар със специалност
„Хирургия“, а текстът „-трима лекари със
специалност „Ортопедия и травматология“ се
заменя с „-лекар със специалност „Ортопедия
и травматология“.
§ 9. В приложение № 17б „Клинични пътеки № 51, 120 и 206“, в клинична пътека
№ 120.2 „Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция,
с продължителна механична вентилация“, в
таблицата „Кодове на основни процедури по
МКБ-9КМ“ след текста:
„*96.70 продължителна механична вентилация над 16 дни
само в случаите на трахеостомирани пациенти, които са с механична вентилация
над 384 часа“,
се добавя:
„или само в случаите на механична вентилация с ендотрахеална интубация за пациенти
до 18-годишна възраст над 384 часа“.
§ 10. В приложение № 18а „Амбулаторни
процедури“, в амбулаторна процедура № 7
„Амбулаторно наблюдение/диспансеризация
при злокачествени заболявания и при вродени
хематологични заболявания“, в т. I „Условия
за сключване на договор и за изпълнение на
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амбулаторната процедура“, в т. 3 „Необходими
специалисти за изпълнение на амбулаторната
процедура“ текстът:
„Необходимите специалисти за изпълнение
на амбулаторната процедура са:
двама лекари със специалност „Медицинска онкология“ или „Вътрешни болести“ и
„Онкология“;
– лекар със специалност „Клинична лаборатория“;
– лекар със специалност „Образна диагностика“.“,
се изменя така:
„трима лекари, от които двама със специалност „Медицинска онкология“ или „Вътрешни
болести“ и „Онкология“;
или
четирима лекари, от които най-ма лко
двама лекари със специалност „Клинична
хематология“;
или
четирима лекари със специалност „Педи
атрия“, от които трима лекари със специалност
„Детски болести и клинична хематология“ или
„Детска хематология“ или „Детска клинична
хематология и онкология“;
лекар със специалност „Клинична лаборатория“;
лекар със специалност „Образна диагнос
тика“.“
§ 11. В приложение № 18б „Амбулаторни
процедури № 38 и 43“ се правят следните
изменения и допълнения:
1. В амбулаторна процедура № 38 „Определяне на план на лечение и проследяване на
терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти
по реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО“, в АПр № 38.2
„Осигуряване на антихемофилни фактори за
лечение на вродени коагулопатии“:
1.1. В т. I „Условия за сключване на договор
и за изпълнение на амбулаторната процедура“,
т. 1 „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, налични и функциониращи на територията на лечебното заведение,
изпълнител на болнична помощ“, в таблицата
„Задължително звено/медицинска апаратура“
точки „7. Цитогенетична лаборатория“, „8.
Лаборатория по нуклеарно-медицинска диагностика“ и „10. Клиника/отделение/Лаборатория/център по трансфузионна хематология и
осигурено обслужване на болницата 24 часа
в денонощието, включително и при спешни
състояния“ се заличават.
1.2. В т. I „Условия за сключване на договор и за изпълнение на амбулаторната
процедура“, т. 1 „Задължителни звена, медицинска апаратура и оборудване, налични и
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функциониращи на територията на лечебното
заведение, изпълнител на болнична помощ“, в
т. „3. Необходими специалисти за изпълнение
на амбулаторната процедура“:
а) цифрата „3“ в т. 3, т. 3.1 и т. 3.2 се заменя с „2“;
б) в т. 2.1 думите „двама лекари“ се заменят с „трима лекари“, а думите „- лекар със
специалност трансфузионна хематология“ се
заличават;
в) в т. 2.2 думите „- четирима лекари със
специалност „Педиатрия“, от които трима
лекари със специалност „Детски болести и
клинична хематология“ се заменят с „- четирима лекари със специалност „Педиатрия“, от
които трима лекари със специалност „Детски
болести и хематология“ или „Детска хематология“ или „Детска клинична хематология и
онкология“, а думите „- лекар със специалност
„Трансфузионна хематология“ се заличават.
1.3. В приложение № 1 текстът в колона
три „Данни за приложения антикоагулант“ се
изменя така: „Данни за приложения фактор за
кръвосъсирване (или коагулационен фактор)“.
2. Наименованието на амбулаторна процеду ра № 43 „Генетично профилиране на
онкологични заболявания“ се изменя така:
„Специфични изследвания на онкологични и
онкохематологични заболявания за прицелна
терапия“.
§ 12. В преходните и зак лючителните
разпоредби към Договор № РД-НС-01-1-2 от
27 декември 2018 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за
медицинските дейности между Националната
здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г. (ДВ, бр. 4 от 2019 г., в
сила от 1.01.2019 г.) в § 105 се създава ал. 3:
„(3) Допълнителните споразумения с лечебните заведения за болнична помощ, изпълнители на КП № 51.1 „Диагностика и лечение
на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза“,
№ 51.2 „Диагностика и лечение на исхемичен
мозъчен инсулт с интервенционално лечение“,
№ 120.1 „Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция“,
№ 120.2 „Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна операция
с продължителна механична вентилация“,
№ 206.1 „Краниотомии, неиндицирани от
травма, чрез съвременни технологии (невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)“
и № 206.2 „Краниотомии, неиндицирани от
травма, чрез съвременни технологии (нев
ронавигация)“, както и АПр № 38 (относно
„Осигуряване на антихемофилни фактори за
лечение на вродени коагулопатии“) влизат в
сила от 1.01.2019 г.“
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§ 13. В § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба се правят следните допълнения:
1. В буква „б“ след думите „§ 2, ал. 1 от
ЗБНЗОК за 2018 г.“ се добавя „и § 2, ал. 1 от
ЗБНЗОК за 2019 г.“.
2. В буква „в“ след думите „§ 9, ал. 1 от
ЗБНЗОК за 2018 г.“ се добавя „и § 8, ал. 1 от
ЗБНЗОК за 2019 г.“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. Настоящият договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор
за медицинските дейности за 2018 г. влиза в
сила от 1 февруари 2019 г., с изключение на
медицинските дейности, за които § 12 предвижда друга дата за влизане в сила.
§ 15. Настоящият договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор
за медицинските дейности за 2018 г. се подписа
на хартиен носител в четири еднообразни екземпляра, по един за: НЗОК, БЛС, министъра
на здравеопазването и „Държавен вестник“.
§ 16. Настоящият договор за изменение
и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2018 г. се
сключва на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55,
ал. 5 от ЗЗО, съгласува се и се обнародва от
министъра на здравеопазването в „Държавен
вестник“ на основание чл. 54, ал. 7 от ЗЗО
и се публикува на официалната интернет
страница на НЗОК.
За Националната здравноосигурителна каса:
Председател на
НС на НЗОК:
Жени Начева

За Българския
лекарски съюз:
Председател на УС
на БЛС:
Д-р Иван Маджаров

Членове на Надзорния
съвет на НЗОК:
Д-р Бойко Пенков
Проф. д-р Николай
Галя Димитрова
Габровски
Росица Велкова
Д-р Николай Брънзалов
Д-р Иван Кокалов
Д-р Стоян Борисов
Теодор Василев
Д-р Атанас Атанасов
Григор Димитров
Доц. д-р Христо Шивачев
Оля Василева
Д-р Александър Заимов
Пламен Таушанов
Д-р Нели Нешева

Д-р Роза Анева
Д-р Гергана НиколоваШиркова
Управител на НЗОК:
Д-р Дечо Дечев
Съгласувал:
Министър на
здравеопазването:
Кирил Ананиев
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 3
от 4 февруари 2019 г.
за придобиване на квалификация по професията „Посредник на трудовата борса“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията
762010 „Посредник на трудовата борса“ от
област на образование „Социални услуги“ и
професионално направление 762 „Социална
работа и консултиране“ съгласно Списъка на
професиите за професионално образование и
обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт
за придобиването на квалификация по професията 762010 „Посредник на трудовата борса“
съгласно приложението към тази наредба
определя изискванията за придобиването на
трета степен на професионална квалификация
за специалностите 7620101 „Посредник на
трудовата борса“ и 7620102 „Консултант по
подкрепена заетост“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6
от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват типови учебни
планове за ученици, учебни планове за лица,
навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към
к а н д и дат и т е, оп иса н ие т о на п рофеси я та
762010 „Посредник на трудовата борса“, единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията
включва общата, отрасловата и специфичната
професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които
гарантират на обучаемия възможността за
упражняване на професията след завършване
на обучението.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3,
разработени въз основа на тази наредба, се
прилагат от учебната 2019/2020 г. за учениците,
които от тази година започват обучението си
за придобиване на професионална квалификация по професията.
(2) Учениците, които са приети за обучение
за придобиване на професионална квалификация по професията в системата на училищното
образование до учебната 2018/2019 г. включително, се обучават и завършват обучението си
по учебните планове и учебните програми,
които са действали при постъпването им.
(3) Лицата, навършили 16 години, които към
влизане в сила на тази наредба се обучават в
квалификационен курс, завършват обучението
си по учебните планове и учебните програми,
по които са започнали.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона
за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 12 от 2010 г. за
придобиване на квалификация по професията
„Посредник на трудовата борса“ (ДВ, бр. 21
от 2010 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Посредник
на трудовата борса“
Професионално направление:
762

Социална работа и консултиране

Професия:
762010

Посредник на трудовата борса

Специалности:

Степен
на проНиво
фесиопо
нална
НКР
квалификация

Ниво
по
ЕКР

7620101 Посредник
на трудовата
борса

Трета

4

4

7620102 Консултант
по подкрепена заетост

Трета

4

4

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на
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професионална квалификация съгласно Закона за
професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За придобиване на трета степен на професионална квалификация (СПК) по професията
„Посредник на трудовата борса“ от Списъка
на професиите за професионално образование
и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден
от министъра на образованието и науката със
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм.,
Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.) изискванията за входящото минимално образователно
равнище към кандидатите са:
· з а ученици – завършено основно образование;
· з а лица, навършили 16 години – придобито
право за явяване на държавни зрелостни
изпити или придобито средно образование.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо професионално обучение с придобиване на трета степен
на професионална квалификация е придобита
втора степен на професионална квалификация
по професия от област на образование „Социални услуги“.
Здравословното състояние на кандидата се
удостоверява с медицински документ, доказващ,
че професията, по която желае да се обучава,
не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Посредник на трудовата борса“ или по
част от нея чрез валидиране на придобити с
неформално или информално учене резултати от
ученето се осъществява съгласно Наредба № 2
от 2014 г. за условията и реда за валидиране на
професионални знания, умения и компетентнос
ти, издадена от министъра на образованието и
науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Посредникът на трудовата борса осигурява
посредничество на пазара на труда чрез предоставяне на посреднически услуги по заетостта,
включващи:
– информиране и консултиране на търсещи
работа лица относно тяхната професионална реализация на пазара на труда и кариерно развитие;
– информиране и консултиране на работодатели за наемане на търсещи работа лица;
– психологическо подпомагане на търсещите
работа лица;
– информиране, консултиране и насочване
към обучения за възрастни;
– насочване и подпомагане за започване на
работа.
Посредникът на трудовата борса проучва
обявените свободни работни места, класифицира
ги по професионални направления и описва общите и специфичните изисквания за заемането
им. Той съставя и поддържа актуален списък с
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работодатели, които обявяват и/или имат капацитет за обявяване на работни места, както
и актуален списък с информация за търсещи
работа лица – притежавана квалификация и
образователна степен, трудов и професионален
опит, предпочитано професионално направление
и длъжност за заемане. Същевременно посредникът на трудовата борса съставя и поддържа
актуален списък с търсените професии в отделните направления – описание на професията,
общи и специфични изисквания за заемането є.
Придобилият трета степен на професионална
квалификация по професията подготвя анализи за
актуалното състояние и тенденции на пазара на
труда, както и участва в изготвянето на отчети,
справки, анализи и други отчетни документи,
използвани за осъществяване на посредническата дейност. Посредникът на трудовата борса
извършва оценка на уменията и потенциала на
клиента и го консултира в избора му на подходящо работно място, като изготвя индивидуален
план за действие за всяко търсещо работа лице,
включващ конкретни препоръки и срокове за
тяхното изпълнение.
Посредникът на трудовата борса в ежедневната си дейност:
– и нформира и консултира клиента за актуални свободни работни места – условия на
труд и заплащане, нормативни изисквания
за заемането им, необходими документи за
кандидатстване (автобиография, мотивационно писмо, портфолио и т.н.);
– и нформира к лиента за източниците на
информация за свободни работни места и
начините за кандидатстване;
– п одпомага клиента в изготвянето на необходимите документи за кандидатстване
за работа;
– и нформира и консултира клиента относно
възможностите за придобиване на първоначална квалификация или за повишаването є;
– н асочва подходящите кандидати към свободни работни места;
– консултира и насочва клиента към различни
социални институции при необходимост.
Придобили ят т рета степен на професио нална квалификация по професията провежда
предварителен подбор на търсещи работа лица
за насочване към конкретен работодател. Той
препоръчва на работодатели подходящи търсещи работа лица, включително и чрез изготвяне
на профил и портрет на кандидата за работа.
Посредникът на трудовата борса информира и
консултира търсещите работа лица и работодателите за програми и мерки за запазване и за
насърчаване на заетостта.
При изпълнение на задълженията си посредникът на трудовата борса трябва да спазва етичните стандарти и принципи в комуникацията си
с клиента. Той следва да съобразява поведението
си и езика, който използва, за да предостави необходимата информация на клиента по подходящ
и разбираем за него начин, особено в случаите,
при които са налице състояния или обстоятелства,
затрудняващи комуникацията. Посредникът на
трудовата борса трябва да притежава и усъвър-
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шенства уменията си за ефективно общуване и
социалните си компетентности, както и да проявява разбиране и уважение към етническите,
религиозните, половите, физическите или други
различия на клиента.
Завършилият специалност „Консултант по
подкрепена заетост“ – трета степен на професионална квалификация, идентифицира и ангажира подходящи за услугите по подкрепена
заетост клиенти с увреждания. В дейността си
той използва личностно-центрирания подход
(информиран избор на клиентите). Консултантът
по подкрепена заетост развива професионален
профил, който следва да установи уменията и
очакванията на клиента и ще идентифицира бариерите и необходимата подкрепа. Той разработва
план за действие с фокус върху отговорностите/
силните страни на клиента с увреждане, като
осигурява подкрепа на реалистичния им поглед
относно възможната реализация в различни
работни сфери.
Консултантът по подкрепена заетост идентифицира подходящите работни места – извършва
подбор на работно място, влизайки в контакт с
работодателя, като засилва умението за вземане
на информирано решение на хората с увреждания.
Той осигурява информация относно социални
помощи/услуги по подкрепа и възможности за
обучение и платена заетост. Консултантът по
подкрепена заетост осигурява подходяща подкрепа и обучение за „овластяване“ на клиентите,
за да осигури тяхната работна позиция или да
развие тяхната кариера, включително посредством продължителна включваща подкрепа на
работното място.
По отношение на работодателите консултантът по подкрепена заетост извършва подбор и
ангажиране на подходящите за хора с увреждания компании. Той идентифицира нуждите
на компаниите, постигайки добро съвпадение
с очакванията на търсещото работа лице и
работодателя. Консултантът по подкрепена заетост оказва съдействие на колегите на хората
с увреждания, като същевременно анализира и
разкрива организационните структури и работната култура – структурира начина на включване
на нови работници/служители.
Консултантът по подкрепена заетост създава
мрежа от контакти с представители на здравните,
социалните и други структури, които могат да
съдействат за интеграцията на търсещите работа лица с увреждания на пазара на труда. Той
изгражда връзка с търсещите работа, както и с
естествените им поддръжници, като сътрудничи
с работодателите, за да развие възможности за
заетост чрез различни инициативи за подкрепа.
Консултантът по подкрепена заетост увеличава осведомеността за предоставяната услуга на
различни нива чрез презентации, посещаване на
срещи, тематични събития и маркетинг. Работи
цялостно по посока промени в обществената
нагласа относно хората с увреждания.
Информира се периодично по различни теми,
свързани със заетостта, включително правителствени програми, финансиране на социални
услуги и др. На ниво работодатели съдейства за
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увеличаване на осведомеността за многостранността и потенциала на хората с увреждания. На
ниво хора с увреждания работи за увеличаване
на осведомеността за правото на работа, конвенциите на ООН, законови рамки и т.н.
Консултантът по подкрепена заетост притежава познания за възможностите за техническа
подкрепа за хората с увреждания и използване
на помощни технически средства и помощни
технологии за подпомагане на хората с увреждания на техните работни места.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
След придобиване на трета степен на професионална квалификация по съответната специалност от професията „Посредник на трудовата
борса“ обучаваният може да продължи обучението си по друга специалност от същата професия,
като обучението му по общата професионална
подготовка – единна за всички професионални
направления, и по отрасловата професионална
подготовка – единна за всички професии от професионално направление 762 „Социална работа
и консултиране“, се зачита.
За целите на продължаващото професион ално
обучение се организира обучение за усвояване
на единиците резултати от учене, които лицата
не притежават.
Придобилите трета степен на професионална
квалификация по професията „Посредник на
трудовата борса“ могат да повишават квалификацията си чрез обучение в курсове и семинари,
участие в национални и международни конференции, работни срещи и други организирани
форми, свързани с професионалното им развитие.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011),
утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г.
на министъра на труда и социалната политика,
посл. изм. и доп. със Заповед № РД-01-149 от
26.02.2018 г.
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Посредник
на трудовата борса“, могат да заемат длъжностите
от единична група 3333 „Трудови посредници“:
3333-3001 Посредник, информиране и наемане
на работа, 3333-3003 Трудов посредник, 33333005 Консултант, подкрепена заетост, както и
други длъжности, включени при актуализиране
на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
ЕРУ по обща професионална подготовка –
единна за всички професии от трета степен на
професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия на
труд (ЗБУТ)
РУ 1.1. Създава организация за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на
труд на работното място
Р У 1.2. Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна
дейност по опазване на околната среда
Р У 1.3. Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
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ЕРУ 2. Икономика
Р У 2.1. Познава основите на пазарната
икономика
Р У 2.2. Познава основните характеристики
на дейността на фирмата
ЕРУ 3. Предприемачество
Р У 3.1. Познава основите на предприемачеството
Р У 3.2. Формира предприемаческо поведение
Р У 3.3. Участва в разработването на бизнес план
ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за всички професии в професионално
направление „Социална работа и консултиране“
ЕРУ 4. Комуникация и чужд език
Р У 4.1. Общува ефективно в работния екип
Р У 4.2. Води ефективна бизнес комуникация
РУ 4.3. Владее чужд език по професията
ЕРУ 5. Използва информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната
си дейност
РУ 5.1. Обработва информация с ИКТ
Р У 5.2. Осъществява комуникация посредством ИКТ
РУ 5.3. Създава цифрово съдържание с ИКТ
Р У 5.4. Осигурява защита на електронната
среда
Р У 5.5. Решава проблеми при работата
с ИКТ
ЕРУ 6. Планиране и организиране на работния процес
РУ 6.1. Организира работния процес
Р У 6.2. Разпределя трудовите дейности в
работния процес
ЕРУ 7. Професионална комуникация и общуване
Р У 7.1. Познава и прилага стандартите за
комуникация с клиенти
Р У 7.2. Осъществява ефективна и навременна комуникация с клиента
ЕРУ 8. Професионална етика и професионално развитие
Р У 8.1. Познава етичните и нормативно
определени стандарти за поведение
Р У 8.2. Познава изискванията и възможностите за повишаване на професионалната
си компетентност и квалификация
ЕРУ 9. Познава сектора на социалната политика и социалната сигурност, основните нормативни актове и институции
Р У 9.1. Познава законите и подзаконовите
нормативни актове в областта на социалната политика и социалната сигурност
Р У 9.2. Познава стратегическите документи в областта на социалната политика и
социалната сигурност
Р У 9.3. Познава централизираните институции, ангажирани с изпълнението на
държавните политики в социалната сфера
Р У 9.4. Познава регионалните институции,
ангажирани с изпълнението на държавните
политики в социалната сфера
Р У 9.5. Познава сектора на социалните
услуги, предоставяни, финансирани и администрирани от държавните институции
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 У 9.6. Познава сектора на социалните
Р
усл у г и, п редоставяни, финанси рани и
администрирани от неправителствения
сектор
ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност 7620101 „Посредник на
трудовата борса“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 10. Познава същността, целите и етапите
в социалната работа
Р У 10.1. Притежава теоретични познания
в областта на социалната работа
Р У 10.2. Прилага модели на социалното
консултиране
ЕРУ 11. Познава законите и подзаконовите
нормативни актове, регулиращи изпълнението
на държавната политика по заетостта, трудовоправните отношения и държавните институции,
ангажирани с изпълнението є
Р У 11.1. Познава законите и подзаконовите
нормативни актове в областта на заетостта
и трудовоправните отношения
Р У 11.2. Познава държавните институции,
ангажирани с изпълнението на държавната
политика по заетостта
ЕРУ 12. Познава същността и прилага процеса на предоставяне на посреднически услуги
Р У 12.1. Познава процеса на предоставяне
на посреднически услуги
Р У 12.2. Информира и консултира за възможностите за заетост, професионално
развитие и кариерно израстване
Р У 12.3. Информира и консултира за възможностите за първоначално придобиване или повишаване на професионалната
квалификация
ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност 7620102 „Консултант по
подкрепена заетост“ – трета степен на професио
нална квалификация
ЕРУ 13. Познава спецификата на работата с
клиенти с увреждания
Р У 13.1. Познава основните вътрешни и
външни социални бариери пред клиента
с увреждане
Р У 13.2. Извършва оценка на уменията и
потенциала на клиента и го консултира
в избора му на подходящо работно място
ЕРУ 14. Осъществява подкрепа в развитието
на работното място
Р У 14.1. Подкрепя подобряването на меките умения и ключовите компетентности
Р У 14.2. Консултира за придобиване на допълнителна професионална квалификация
Р У 14.3. Осъществява обучение на останалите членове на екипа, в който работи
клиентът с увреждане
Р У 14.4. Работи за подобряване на представянето на клиента и поддържането на
добър имидж
ЕРУ 15. Поддържа мрежа от контакти със
специализирани звена
Р У 15.1. Изгражда и развива мрежи за
сътрудничество с държавни и частни организации и лица
Р У 15.2. Изгражда и поддържа контакти с
други консултанти по подкрепена заетост
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ЕРУ 16. Познава видовете помощни лични
и дигитални технологии и възможностите за
адаптиране на работното място, подходящи за
съответното увреждане
Р У 16.1. Познава видовете лични помощни
технологии и възможностите за адаптиране на работното място, подходящи за
съответното увреждане
Р У 16.2. Консултира клиента при избора
на подход яща помощна технологи я за
обучение и работа
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ЕРУ 17. Прилага петте основни етапа на
подкрепената заетост
Р У 17.1. Ангажира и мотивира преките
бенефициенти на услугата
Р У 17.2. Изготвя профил на клиента и
договаря план за действие
Р У 17.3. Извършва професионално ориентиране
Р У 17.4. Осъществява и поддържа връзка
с работодателя
Р У 17.5. Осигурява подкрепа на работното
място

ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии от трета степен на професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1
Наименование на единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Посредник на трудовата борса
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1.1:

Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на работното място

Знания

· П
 ознава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на работното място
· Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване
на ЗБУТ
· П редставя информация за нормативните разпоредби, касаещи
осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за
конкретната трудова дейност
· Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при
извършваната трудова дейност и свързаните с нея трудови дейности
· Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
· Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите
по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд

Умения

· У
 частва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване
и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови дейности
· И нструктира работещите в екипа по правилата за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)
· Контролира прилагането на необходимите мерки за защита
· И зползва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване
на ЗБУТ

Компетентности

· С
 ъздава организация за изпълнение на трудовите дейности при
спазване на нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
· Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата
· И зпълнява трудовите дейности при спазване на необходимите мерки
за осигуряване на безопасност
· Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

Резултат от учене 1.2:

Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда

Знания

· П
 ознава разпоредбите за опазване на околната среда
· О писва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
· Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на
опасни отпадъци

Умения

· У
 частва в организирането на сортирането/съхранението на опасни
продукти и излезли от употреба материали, консумативи и др. при
спазване технологията за събиране и рециклиране
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Компетентности

· А нализира възможните причини за екологично замърсяване

Резултат от учене 1.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

· О
 писва основните рискови и аварийни ситуации
· Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
· О бяснява основните стъпки за действие при аварии и аварийни
ситуации
· О бяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
· Познава реда за разследване на трудови злополуки

Умения

· И
 зползва терминологията, свързана с аварийните ситуации
· Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и
аварийна безопасност
· Контролира спазването на правилата за действие при аварии и
аварийни ситуации
· Координира действията на работния екип при аварии и опасни
ситуации
· Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по
време на работа
· О казва първа помощ на пострадали при авария
· О рганизира спазването на правилата за действие при аварии и
аварийни ситуации

Компетентности

· А
 нализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация,
като прави предложения за актуализиране на вътрешнофирмените
правила за пожарна и аварийна безопасност
· Участва в създаването на организация за овладяването на възникнал
пожар и/или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
няването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· В ладее теоретични знания за:
ü х игиенните норми;
ü з дравословни и безопасни условия на труд на работното място;
ü п ревантивна дейност за опазване на околната среда;
ü овладяване на аварийни ситуации и оказване на първа помощ на
пострадали.
За средство 2:
· И збира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при дадената
рискова ситуация
· Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на
първа помощ

ЕРУ 2
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 2.1:
Знания

Умения
Компетентности

Икономика
4
4
Посредник на трудовата борса
4
4
Познава основите на пазарната икономика
· Познава общата теория на пазарната икономика
· З апознат е с икономическите проблеми – недостиг на ресурси,
потребителски избор и др.
· З нае ролята на държавата в пазарната икономика
· Познава видовете икономически субекти в бизнеса
· И нформира се за успешни практически примери за управление на
бизнеса
· С пособен е да идентифицира успешни практически примери за управление на бизнеса, като обяснява ролята на всеки икономически
субект, ангажиран в бизнеса

БРОЙ 15
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Познава основните характеристики на дейността на фирмата
· Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
· Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба,
рентабилност и др.
· О бяснява икономически понятия в контекста на дейността на
фирма/организация

Компетентности

· С пособен е да анализира икономическите принципи в контекста
на дейността на дадена фирма/организация
Средства за оценяване:
Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· К азус по зададен сценарий
Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
няването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
· В ладее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване
на проблема в зададения казус/сценарий
ЕРУ 3
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 3.1:
Знания

Предприемачество
4
4
Посредник на трудовата борса
4
4
Познава основите на предприемачеството
· Познава същността на предприемачеството
· Дефинира видовете предприемачески умения
Умения
· А нализира практически примери за успешно управление на дейността на фирмата/организацията
Компетентности
· Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности
Резултат от учене 3.2:
Формира предприемаческо поведение
Знания
· Познава характеристиките на предприемаческото поведение
· Дефинира видовете предприемаческо поведение
Умения
· Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване
на работния процес
Компетентности
· Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности
Резултат от учене 3.3:
Участва в разработването на бизнес план
Знания
· Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване
на бизнес план
· И зброява факторите на обкръжаващата пазарна среда
Умения
· А нализира възможностите за развитие на дейността на фирмата/
организацията
Компетентности
· Разработва проект на бизнес план в екип с други участници
Средства за оценяване:
Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
няването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
· В ладее основни теоретични понятия в областта на предприемачеството
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване
на описания проблем в зададения казус/сценарий
· Участва в разработването на бизнес план на фирма/организация
според изискванията на предварително дефинираното задание
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ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за всички професии в професионално
направление 762 „Социална работа и консултиране“
ЕРУ 4
Наименование на единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Посредник на трудовата борса
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 4.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

· Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения
и йерархични връзки

Умения

· Комуникира в работен порядък с екипа и персонала

Компетентности

· К омуникира ефективно с всички участници в трудовия процес
съобразно работния протокол
· Поема отговорности при работа в екип

Резултат от учене 4.2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

· Познава етичните норми на комуникацията
· О бяснява правилата за вербална и невербална комуникация
· Дефинира тактиките за поведение при конфликти
· Познава правилата и изискванията за делова кореспонденция

Умения

· Разпознава и избягва конфликтни ситуации
· С ъдейства за решаване на конфликтни ситуации
· В оди делова комуникация – писмена и устна
· Предлага информация, удовлетворяваща изискванията на клиентите

Компетентности

· О съществява ефективна комуникация с клиентите съобразно индивидуалните им характеристики
· Провежда разговор с клиенти с цел консултиране и избор на персонализирани услуги
· Уважава изискванията на клиентите и защитава интересите на
организацията

Резултат от учене 4.3:

Владее чужд език по професията

Знания

· Познава професионалната терминология на чужд език

Умения

· Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература и др.)
· Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други
източници
· Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти на организацията

Компетентности

· В ладее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Разговори на професионални теми на чужд език

Условия за провеждане на оце- За средство 1:
няването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Комуникира ефективно на чужд език в учебна или работна среда

ЕРУ 5
Наименование на единицата:

Използва информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в
професионалната си дейност

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Посредник на трудовата борса
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4
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Резултат от учене 5.1:

Обработва информация с ИКТ

Знания

· И зброява интернет търсачки и мотивира избора си
· О бяснява употребата на филтри и оператори за търсене
· З нае за съществуването на невярна или подвеждаща информация
в интернет и начини за оценка на надеждността є
· О бяснява същността на уебканалите (RSS и други) за получаване
на информация
· З нае начините за съхранение на цифрова информация на различни
електронни носители
· З нае начините за създаване на поддиректории (папки)
· З нае начините за преместване на файлове от една поддиректория
(папка) в друга
· Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип циф
рово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
· Познава различни доставчици на облачни услуги

Умения

· И зползва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и други)
· И зползва уебканали (RSS и други) за получаване на информация
· С равнява информацията в различни източници и оценява нейната
надеждност с помощта на набор от допълващи се критерии
· З аписва и съхранява в различни формати цифрово съдържание
(текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)
· И зползва облачни услуги за съхранение на информация
· Възпроизвежда записано цифрово съдържание

Компетентности

· Демонстрира владеене на ИКТ при обработването на информация
на подходящо за длъжността си ниво

Резултат от учене 5.2:

Осъществява комуникация посредством ИКТ

Знания

· И зброява доставчици на услугата електронна поща
· И зброява софтуер за аудио- и видеоразговори
· И зброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
· О бяснява принципите за онлайн пазаруване и плащане
· И зброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен
на знания и опит в областта на професията
· О бяснява предимствата от използване на електронен подпис

Умения

· И зползва електронна поща
· И зползва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
· С поделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникация
· И зползва електронни услуги, като онлайн пазаруване, електронно
банкиране, взаимодействие с институции и др.
· И зползва електронен подпис за авторизация
· О бменя знания и опит в онлайн общности

Компетентности

· Демонстрира владеене на ИКТ при онлайн комуникация на подходящо за длъжността си ниво

Резултат от учене 5.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания

· Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция
на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
· Познава функционалностите на редакторите за създаване и поддържане на шаблонни интернет страници и/или блогове

Умения

· С ъздава цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио,
видео) с различни оформления
· Редактира и оформя създадено цифрово съдържание
· И зползва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове

Компетентности

· Демонстрира владеене на ИКТ при създаването на електронно
съдържание на подходящо за длъжността си ниво

Резултат от учене 5.4:

Осигурява защита на електронната среда

Знания

· Познава рисковете за сигурността при работа онлайн
· З нае функциите на защитните стени и на антивирусните програми
· Познава начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
· Знае за въздействието на цифровите технологии върху околната среда
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Умения

· И дентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
· А ктивира филтри на електронна поща против нежелани съобщения
· Разпознава файлове, представляващи зловреден софтуер
· П роменя настройките на защитната стена и на антивирусната
програма
· З ащитава файлове с криптиране или с пароли
· Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности

· С пособен е да защити комплексно от „злонамерени“ действия
електронната среда, в която работи

Резултат от учене 5.5:

Решава проблеми при работата с ИКТ

Знания

· Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използване
на цифрови технологии
· О бяснява начините за инсталиране/преинсталиране на операционна
система и друг софтуер
· Познава възможностите за актуализиране на дигиталните си компетентности

Умения

· И збира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на проблеми
· Променя настройките и опциите на операционната система или
друг софтуер при решаване на проблеми

Компетентности

· С пособен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ

Средства за оценяване:

Средство 1:
· И зпълнение на задача, свързана с намирането на информация в
интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
· И зпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет
пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг
потребител по електронната поща
Средство 3:
· И зпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и
оформлението на цифрово съдържание
Средство 4:
· И зпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено електронно съобщение
Средство 5:
· И зпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането
и промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер

Условия за провеждане на оце- За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
няването:
· Учебен/компютърен кабинет
· Персонален компютър или лаптоп
· Достъп до интернет
Критерии за оценяване:

За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
· Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното за това време
· Демонстрирани са професионални знания, умения и компетент
ности, свързани с употребата на ИКТ

ЕРУ 6
Наименование на единицата:

Планиране и организиране на работния процес

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Посредник на трудовата борса
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 6.1:

Организира работния процес

Знания

· Познава
· Познава
· Познава
· Познава

структурата на стопанските организации
методи за нормиране на работния процес
нормативните актове, свързани с професията
планирането на ресурси, свързани с работния процес
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Умения

· П ланира работния процес
· С ъставя график на работните задачи
· С пазва основните нормативни актове, свързани с професията

Компетентности

· Е фективно организира работния процес
· Предлага и обосновава необходимостта от промени в работния процес

Резултат от учене 6.2:

Разпределя трудовите дейности в работния процес

Знания

· Познава видовете трудови дейности
· Дефинира изискванията за ефективно изпълнение на видовете
дейности
· Познава начините за организация на дейностите в работния процес

Умения

· П ланира трудовите дейности
· С пазва етичните норми на поведение
· С леди за спазването на етичните норми на поведение
· Участва в изграждането и поддържането на ефективна работна среда

Компетентности

· Е фективно планира и разпределя дейностите
· С ъздава и поддържа етична работна среда

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
няването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Дефинира теоретични понятия при планирането и организацията
на работния процес
За средство 2:
· Дефинира теоретични понятия при разпределението на дейностите
в работния процес

ЕРУ 7
Наименование на единицата:

Професионална комуникация и общуване

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Посредник на трудовата борса
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 7.1:

Познава и прилага стандартите за комуникация с клиенти

Знания

· Познава видовете комуникация с клиенти
· И дентифицира различни стратегии за общуване с клиенти
· И зброява типовете „трудни клиенти“
· О бобщава правилата за водене на формална и неформална комуникация в работна среда

Умения

· В оди официална кореспонденция съгласно правилата за делово
общуване
· Прилага различни комуникационни стратегии при общуването с
клиенти
· Демонстрира умения за комуникация с „трудни клиенти“
· Прилага техники за овладяване на конфликтни и кризисни ситуации

Компетентности

· В рамките на своята компетентност прилага инструменти за
ефективна комуникация с клиенти и институции, осъществявана
по начин, ненакърняващ интересите и достойнството на никоя от
страните в процеса

Резултат от учене 7.2:

Осъществява ефективна и навременна комуникация с клиента

Знания

· Познава различни канали за достъп до информация
· О пределя различни комуникационни канали за предоставяне на
информация на клиента
· Познава начини за оценка на валидността и надеждността на информацията
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Умения

· В комуникацията си с клиента използва различни информационни канали – разговор по телефон, електронна поща, социални
мрежи и т.н.
· Предоставя на клиента навременна, коректна и надеждна информация
· С леди за актуалността и коректността на предоставяната от него
информация
· Извършва преценка на валидността и надеждността на информацията

Компетентности

· П редоставя информацията по максимално достъпен начин, съобразявайки се с индивидуалните възможности и потребности на
клиента
· С пособен е да осъществява ефективна комуникация с институции
на високо йерархично ниво и да изисква информация в рамките
на своята компетентност и в интерес на клиента

Средства за оценяване:

· К азус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
Критерии за оценяване:

· Демонстрира умения за подбор и предоставяне на информация, както и за овладяване на кризисен момент при общуването с клиента

ЕРУ 8
Наименование на единицата:

Професионална етика и професионално развитие

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Посредник на трудовата борса
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 8.1:

Познава етичните и нормативно определени стандарти за поведение

Знания

· Познава Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация
· Познава етичния кодекс на социалната работа
· Разбира принципа на конфиденциалност

Умения

· С пазва принципите на етично поведение в работата си с клиенти
и в общуването с колеги
· С пазва принципа на конфиденциалност
· Работи в интерес на клиента

Компетентности

· Разграничава успешно професионалното отношение и поведение от
личното такова при извършване на работните си задачи

Резултат от учене 8.2:

Познава изискванията и възможностите за повишаване на професионалната си компетентност и квалификация

Знания

· Познава изискванията за поддържане на актуални знания и умения
при изпълнение на длъжността си
· Познава източниците, предоставящи професионална информация

Умения

· Проявява самокритичност
· Разбира необходимостта и предприема действия за консултиране
или супервизия при срещане на затруднения в работата си

Компетентности

· В изпълнение на длъжността си следва актуалните тенденции в
предоставянето на посреднически услуги и следи за възможности
за актуализиране и подобряване на професионалните си знания и
умения

Средства за оценяване:

· К азус по сценарий

Условия за провеждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
Критерии за оценяване:

· При разрешаване на конкретния казус демонстрира съобразяване с
принципа за конфиденциалност и нагласа за поддържане на високо
ниво на професионализъм
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ЕРУ 9
Наименование на единицата:

Познава сектора на социалната политика и социалната сигурност,
основните нормативни актове и институции

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Посредник на трудовата борса
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 9.1:

Познава законите и подзаконовите нормативни актове в областта
на социалната политика и социалната сигурност

Знания

· Познава дефинициите за социална политика и социална сигурност
· Познава йерархичността на нормативните актове
· И зброява основните закони, правилници и кодекси, касаещи социалната защита на българските граждани
· З нае къде може да намери необходимите нормативни актове

Умения

· О риентира се в структурата на нормативните актове в сферата на
социалната политика и социалната сигурност
· Извлича необходимата информация от съответните нормативни актове
· Т ълкува текстове на нормативни актове в рамките на своята професионална компетентност
· С игнализира компетентните органи при нарушение на нормативните процедури

Компетентности

· Може правилно да консултира клиент във връзка с процедури и
изисквания, посочени в нормативни актове
· С пособен е да обоснове аргументирани искания в интерес на
клиента си към различни институции, отговарящи за определени
нормативни процедури

Резултат от учене 9.2:

Познава стратегическите документи в областта на социалната политика и социалната сигурност

Знания

· Познава националните стратегии в областта на социалната политика
и социалната сигурност
· Познава йерархията на стратегическите документи
· З апознат е с функцията и структурата на стратегическите документи

Умения

· Т ълкува текстове на стратегически документи в рамките на своята
професионална компетентност

Компетентности

· С пособен е да дефинира държавните стратегически приоритети
и тенденциите в областта на социалната политика и социалната
сигурност

Резултат от учене 9.3:

Познава централизираните институции, ангажирани с изпълнението
на държавните политики в социалната сфера

Знания

· Дефинира сектора на социалната политика и социалната сигурност
· И зброява институциите (министерства, агенции и др.), осигуряващи
изпълнението на социалната политика
· Познава функциите на централизираните институции в сектора на
социалната политика и социалната сигурност

Умения

· С ледва правилата за комуникация при взаимодействие с централизираните институции в сектора на социалната политика и социалната сигурност
· И зпълнява стъпките при сигнализиране на централизираните институции в сектора на социалната политика и социалната сигурност
в случай на необходимост

Компетентности

· Успешно консултира клиенти във връзка с компетентността на
различните институции на централно ниво в сферата на социалните услуги

Резултат от учене 9.4:

Познава регионалните институции, ангажирани с изпълнението на
държавните политики в социалната сфера

Знания

· И зброява регионалните структури на централизираните институции
в сферата на социалната политика и социалната сигурност
· Познава функциите и компетентността на регионалните структури
на централизираните институции
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Умения

· И звършва справки относно функциите и административните процедури на регионалните структури

Компетентности

· Разчита и тълкува решения на регионалните структури
· Консултира клиентите във връзка с компетентността на регионалните институции
· С пособен е да решава възникнали казуси посредством междуинституционално сътрудничество

Резултат от учене 9.5:

Познава сектора на социалните услуги, предоставяни, финансирани
и администрирани от държавните институции

Знания

· И зброява социалните услуги и видовете социална помощ, финансирани от държавния бюджет и предоставяни от държавни институции
· Разпознава различните типове социални услуги и целевите групи,
които могат да се възползват от тях
· Разпознава различните видове социална помощ и целевите групи,
към които е насочена
· И дентифицира различните институции спрямо предоставяните от
тях социални услуги и помощ

Умения

· Преценява необходимостта от насочване към определена институция, предоставяща социална помощ или услуга
· С ъобразява изискванията и процедурите за кандидатстване за предоставяне на социална помощ или услуга

Компетентности

· Консултира и насочва клиента за кандидатстване към подходяща
за него социална услуга или помощ
· Т ълкува и преценява основателността на решенията на институ
циите, предоставящи социална помощ или услуга

Резултат от учене 9.6:

Познава сектора на социалните услуги, предоставяни, финансирани
и администрирани от неправителствения сектор

Знания

· Познава дефиницията за неправителствен сектор
· И зброява социалните услуги, видовете социална помощ и подкрепа,
финансирани и предоставяни от организации в неправителствения
сектор
· Р азпознава различните типове социални услуги и целевите групи,
които могат да се възползват от услугите на неправителствения
сектор
· Р азпознава различните видове социална помощ и целевите групи,
които могат да се възползват от услугите на неправителствения
сектор
· И дентифицира различните организации спрямо предоставяните от
тях социални услуги, помощ и подкрепа

Умения

· При необходимост насочва клиента към организация в неправителствения сектор, предоставяща социална помощ или услуга
· С леди за спазване на изискванията и процедурите за кандидатстване
за предоставяне на социална помощ или услуга от организация в
неправителствения сектор

Компетентности

· Консултира и насочва клиента за кандидатстване към подходяща
за него социална услуга, помощ и подкрепа, финансирани и предоставяни от организации в неправителствения сектор
· Т ълкува и преценява основателността и адекватността на решенията на организации в неправителствения сектор, предоставящи
социална помощ, услуги и подкрепа

Средства за оценяване:

· Тест

Условия за провеждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
Критерии за оценяване:

· В ладее основните теоретични постановки в областта на социалните
услуги
· Може да изброи основните институции и структури, предоставящи
социални услуги и помощ
· Дефинира основните видове социални услуги и помощ
· О риентира се правилно в структурата и текстовете на нормативните
актове и стратегическите документи в сферата на социалната политика и социалната сигурност, извличайки необходимата информация
спрямо конкретния случай
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ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Посредник на трудовата борса“ –
трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 10
Наименование на единицата:

Познава същността, целите и етапите в социалната работа

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Посредник на трудовата борса
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 10.1:

Притежава теоретични познания в областта на социалната работа

Знания

· З нае дефиницията за социална работа
· Познава същността, съдържанието и целите на социалната работа
· И зброява основите понятия и термини, използвани в социалната
работа
· Дефинира етапите на социалната работа
· Познава дефиницията за уязвими лица и групи

Умения

· Прилага основните принципи и подходи в социалната работа
· Разграничава и откроява отделните етапи на социална работа

Компетентности

· И дентифицира точно институциите и експертите, предоставящи
социално консултиране и оценка
· Н асочва клиента към подходяща институция или организация,
чиито експерти могат да го подпомогнат в избора му на стратегия
за действие и набелязването на конкретни стъпки за подобряване
на житейската му ситуация

Резултат от учене 10.2:

Прилага модели на социалното консултиране

Знания

· И зброява и дефинира моделите на социално консултиране
· Познава спецификите на отделните модели на социална работа и
консултиране

Умения

· О тграничава социалното консултиране от другите видове консултиране
· Прилага елементите на социалното консултиране

Компетентности

· С пособен е да извършва първоначално консултативно интервю за
установяване на актуалната житейска ситуация на клиента – дефицити и потребности, ресурси, възможности за промяна
· Прилага успешно инструменти на социалната работа в дейността си

Средства за оценяване:

· Решаване на казус

Условия за провеждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
Критерии за оценяване:

· Демонстрира умения за извличане на информация от клиента, за
първоначална оценка на житейската му позиция и насочване към
подходяща институция или организация за получаване на по-нататъшна помощ и подкрепа

ЕРУ 11
Наименование на единицата:

Познава законите и подзаконовите нормативни актове, регулиращи
изпълнението на държавната политика по заетостта, трудовоправните
отношения и държавните институции, ангажирани с изпълнението є

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Посредник на трудовата борса
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 11.1:

Познава законите и подзаконовите нормативни актове в областта
на заетостта и трудовоправните отношения
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Знания

· Познава Закона за насърчаване на заетостта и Правилника за неговото прилагане
· Познава Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за неговото прилагане
· И зброява законите и подзаконовите нормативни актове, уреждащи
трудовоправните отношения на територията на Република България
· Н азовава основните правилници, наредби и постановления, регулиращи изпълнението на държавната политика по заетостта
· Познава стратегическите документи и планове за действие по зает остта

Умения

· О риентира се в структурата на нормативните актове, регулиращи
заетостта и трудовоправните отношения
· И звлича от нормативните актове необходимата информация относно процедурите и законоустановените срокове за предоставяне на
услуги по заетостта и посреднически услуги
· И звежда тенденциите в политиката по заетостта, отразени в стратегическите документи и планове

Компетентности

· С ъобразява дейността си със законоустановените процедури за
предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда
· В рамките на своята компетентност може да консултира клиента
относно нормативните актове, които регламентират касаещи го
процедури, срокове или отношения
· С пособен е да обоснове избора си на конкретни действия, позовавайки се на нормативно установени процедури или решения
· Предоставя на клиента информация от релевантни нормативни
актове по достъпен и подходящ за него начин

Резултат от учене 11.2:

Познава държавните институции, ангажирани с изпълнението на
държавната политика по заетостта

Знания

· Познава структурата на Министерството на труда и социалната
политика
· З апознат е със структурата и функциите на Агенцията за хората с
увреждания
· Познава структурата и функциите на Агенцията по заетостта
· О бяснява структурата и функциите на Изпълнителната агенция
„Главна инспекция по труда“

Умения

· В рамките на своята компетентност изготвя, изпраща и формулира
становища, молби или сигнали към отговорните институции
· П редоставя на клиента необходимата му информация относно
структурата и функциите на институциите в областта на заетостта
и трудовоправните отношения

Компетентности

· В зависимост от установената необходимост насочва клиента към
институцията, компетентна по неговия конкретен казус
· Т ълкува и преценява в рамките на своята компетентност законосъобразността на решения на институциите, ангажирани с провеждане на
политиката по заетостта и регулиране на трудовоправните отношения
· И нициира междуинституционално сътрудничество в подкрепа на
клиента

Средства за оценяване:

· Тест

Условия за провеждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
Критерии за оценяване:

· Демонстрира познания относно структурата и йерархичността на
институциите в социалния сектор и нормативните актове, регламентиращи дейността им

ЕРУ 12
Наименование на единицата:

Познава същността и прилага процеса на предоставяне на посреднически услуги

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Посредник на трудовата борса
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4
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Резултат от учене 12.1:

Познава процеса на предоставяне на посреднически услуги

Знания

· Познава етапите в предоставяне на посреднически услуги на пазара
на труда
· И зброява основните инструменти, използвани в посредническата
дейност
· З нае принципите при предоставяне на медиативна подкрепа на
пазара на труда
· Познава източниците на информация за свободни работни места
· Дефинира уязвимите групи на пазара на труда и спецификата на
работа с представителите на тези групи

Умения

· Проучва пазара на труда и обявяваните свободни работни места
· И зползва основните инструменти в посредническата дейност – план
за действие, профил, портрет и т.н.
· И звършва информиране, консултиране и работа с представителите
на уязвимите групи на пазара на труда

Компетентности

· С пособен е да прогнозира тенденциите на пазара на труда, да изготвя анализи и справки
· В рамките на компетентността си и съобразно нормативните процедури предоставя консултантски услуги на търсещи работа лица
и на работодатели
· В рамките на посредническата дейност наблюдава и супервизира
процесите на търсене и предлагане на работа
· И зготвя персонализиран план за действие със зададени в него конкретни стъпки и срокове за изпълнение

Резултат от учене 12.2:

Информира и консултира за възможностите за заетост, професионално развитие и кариерно израстване

Знания

· Познава програмите и мерките за насърчаване и запазване на
заетостта
· З нае същността и изискванията за заемане на отделните длъжности,
както и източниците, предоставящи подобна информация
· О риентира се в основните платформи за търсене и предлагане на
работа в страната и в чужбина
· Познава основните изисквания за наемане на работа в страната и в
чужбина, както и източниците, предоставящи подобна информация
· Познава начините за кандидатстване за работа, вкл. чрез проактивно предлагане
· И зброява необходимите документи за кандидатстване за работа

Умения

· И звършва информиране и консултиране за възможностите за заетост, професионално развитие и кариерно израстване
· И нформира и консултира относно програмите и мерките за насърчаване и запазване на заетостта
· Подпомага клиента в подготовката на документите за кандидатстване за работа
· Консултира работодателите и търсещите работа лица относно нормативните изисквания за наемане на работа в страната и в чужбина
на български граждани и на чужденци
· К онсултира работодателите за възможностите, предоставяни от
програми или мерки за насърчаване и запазване на заетостта

Компетентности

· В рамките на своята компетентност извършва първоначална оценка
на потребностите и на ресурсите на клиента, консултира го за възможностите и го съпътства в процеса на устройване на подходящо
работно място
· Провежда консултации с работодатели относно потребността им от
работна ръка, изискваните квалификация и образование, като ги
подпомага в подбора на подходящи търсещи работа лица

Резултат от учене 12.3:

Информира и консултира за възможностите за първоначално придобиване или повишаване на професионалната квалификация

Знания

· Познава програмите и мерките за професионално образование и
обучение (ПОО)
· Познава законите и подзаконовите нормативни актове в областта
на ПОО
· И зброява основните доставчици на професионално образование и
обучение и източниците, предоставящи информация за тях
· З нае методики за извършване на професионално ориентиране
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Умения

· И звършва информиране и консултиране за програми и мерки за
професионално образование и обучение
· Консултира клиента за начините и възможностите за придобиване на
първоначална или за повишаване на професионалната квалификация
· И зползва базови инструменти за професионално ориентиране

Компетентности

· В рамките на своята компетентност може да установи уменията и
компетентностите на клиента за заемане на конкретна длъжност,
да го консултира и насочи към подходящо обучение за повишаване
на квалификацията или за придобиване на нова такава

Средства за оценяване:

· С редство 1: Тест
· С редство 2: Казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
няването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

· Демонстрира познания и разбиране на процеса на предоставяне на
посреднически услуги
· С ъобразява потребностите на клиента и неговите ресурси с възможностите на пазара на труда и предлага адекватно, актуално и
перспективно решение за постигане на заетост

ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Консултант по подкрепена
заетост“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 13
Наименование на единицата:

Познава спецификата на работата с клиенти с увреждания

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Посредник на трудовата борса
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 13.1:

Познава основните вътрешни и външни социални бариери пред
клиента с увреждане

Знания

· З апознат е с начините на възприемане и реакции при клиентите
с увреждане
· Познава различните типове увреждания и предизвикателствата и
бариерите, свързани с конкретното увреждане
· Прави връзка между увреждане и способност за социално включване
във всички сфери на живота (професионална, лична и общественобазирани дейности)
· Познава основните документи, съпътстващи клиента с увреждане:
експертно решение на Териториалната експертна лекарска комисия
(ТЕЛК), социална оценка и др.

Умения

· Прилага структуриран и базиран на емпатията подход за работа с
клиенти с увреждания
· Реагира адекватно в различни ситуации, докато работи със своя
клиент с увреждане
Общува с хора с увреждания по подходящ и недискриминативен
начин

Компетентности

· Поддържа позитивен имидж у своя клиент с увреждане, без да
неглижира ограниченията на увреждането
· Р аботи за преодоляване на предразсъдъците и стереотипите в
обществото, както и за избягване на виктимизацията на хората с
увреждания

Резултат от учене 13.2:

Извършва оценка на уменията и потенциала на клиента и го консултира в избора му на подходящо работно място

Знания

· Познава начините за консултиране и насочване на клиента
· Познава особеностите на личностно-центрирания подход при работа с клиенти
· И зброява начините за набелязване на проблемни сфери по отношение на професионалното развитие на хората с увреждания
· Запознат е с различните професионални направления и изискванията
за заемане на различните работни позиции в тях
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Умения

· О бщува с клиента, използвайки позитивни твърдения и недискриминативни термини
· Предоставя консултации по въпроси, свързани с достъпност, справяне с предразсъдъците, изграждане на позитивна идентичност
· И дентифицира заедно с клиента неговите силни и слаби страни
· И зготвя план за възможни подобрения на уменията и компетентностите на клиента
· И зготвя профил на клиента, който представя неговите умения,
очаквания и определя бариерите и необходимостта от подкрепа
· В ладее техники за водене и насочване на клиента в процеса на
целеполагане и реализация

Компетентности

· Работи с клиенти с различни типове увреждания, отчитайки специфичните аспекти на всяко едно увреждане
· П рилага личностно-центрирания подход и мотивира търсещите
работа лица в съответствие с очакванията и възможностите им
· Предоставя ориентирана медиативна подкрепа

Средства за оценяване:

· Решаване на казус

Условия за провеждане на оце- · Учебен кабинет
няването:
Критерии за оценяване:

· Демонстрира умения за ефективно предразполагане и мотивиране
на клиент с увреждане

ЕРУ 14
Наименование на единицата:

Осъществява подкрепа в развитието на работното място

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Посредник на трудовата борса
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 14.1:

Подкрепя подобряването на меките умения и ключовите компетентности

Знания

· Познава начините и принципите на формиране на меки умения
· Познава начините и принципите на формиране на ключови компетентности
· О бяснява техники за обучение в меки умения
· Дефинира техники за обучение в ключови компетентности

Умения

· Б орави с различни техники за обучение на клиентите
· Договаря с клиента набор от дейности за подобряване на меките
умения и ключовите компетентности
· О сигурява активна подкрепа под формата на обучение и консултиране чрез набор от индивидуално договорени дейности, свързани
с одобрения план за действие
· Мотивира и спомага за развиването на социалните компетентности
на клиентите с увреждания
· О сигурява подкрепа и наблюдава напредъка на клиента

Компетентности

· Демонстрира ефективни стратегии за подобряване на меките умения
и ключовите компетентности
· Прилага техники в помощ на клиентите, с които да идентифицират,
разпознават и извеждат подходящи модели на поведение съобразно
собствената им диспозиция по ефективен начин

Резултат от учене 14.2:

Консултира за придобиване на допълнителна професионална квалификация

Знания

· Познава способите за определяне на потребностите на клиента
· Познава инструменти за оценка на работоспособността и подходящите условия на труд
· З нае възможностите за обучение на лица със специални обучителни
потребности

Умения

· Н асочва и мотивира клиента за допълнителни обучения
· Прилага инструменти за оценка на работоспособността и подходящи
условия на труд
· Проучва възможностите за придобиване на професионална квалификация от лица със специални обучителни потребности
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Компетентности

· Прилага гъвкаво различни инструменти при подпомагане на клиента
в процеса на вземане на информирано решение
· О пределя адекватно насоките за промени и стимулира активността
на клиента

Резултат от учене 14.3:

Осъществява обучение на останалите членове на екипа, в който
работи клиентът с увреждане

Знания

· Познава нуждите от информиране и обучение на различните категории и нива персонал
· Дефинира техники за оказване на подкрепа на работното място в
зависимост от конкретната работна среда

Умения

· И зползва техники за комуникация и мотивация в рамките на екипа
· Консултира и подпомага останалите служители и преки ръководители на клиента с увреждане по отношение на възможностите за
подкрепа на работното място
· О бсъжда заедно с клиента и работодателя възможности за кариерно развитие
· Разисква с работодателите и останалите служители осигуряването
на здравословни и безопасни условия на труд
· Консултира и подпомага персонала на компанията по отношение
на възникнали спорове и проблемни ситуации

Компетентности

· Разпознава и навременно предотвратява настъпването на конфликти,
като улеснява екипното взаимодействие
· С помага за изграждането на приемаща работна среда и мотивация
за поддържането є

Резултат от учене 14.4:

Работи за подобряване на представянето на клиента и поддържането
на добър имидж

Знания

· Познава насоките за обучение на клиента с увреждане

Умения

· И зползва конкретни инструменти за подкрепа на клиента по отношение на разпознаването и формулирането на собствените си
силни страни
· Прилага техники за наблюдение с цел оценяване и документиране
на професионалните умения и компетентности на клиента

Компетентности

· Подпомага клиентите в цялостния процес на социално-трудова
интеграция
· И згражда дългосрочна мотивация и нагласи към поддържане на
изградените умения и цялостно представяне на клиента

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус

Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
няването:
· Учебна зала
Критерии за оценяване:

За средства 1 и 2:
· Демонстрира умения за разпознаване на сферите с необходимост от
повишаване на квалификацията на клиента и неговото ефективно
насочване
· Демонстрира владеенето на техники за подпомагане на останалите
служители и на преките ръководители на клиента с увреждане

ЕРУ 15
Наименование на единицата:

Поддържа мрежа от контакти със специализирани звена

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Посредник на трудовата борса
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 15.1:

Изгражда и развива мрежи за сътрудничество с държавни и частни
организации и лица

Знания

· Познава компетенциите на различните специализирани звена
· Познава трудовото законодателство в частта му, свързана с консултирането и изпълнението на дейности по търсене и намиране
на работни места на хора с увреждания
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Умения

· Н асочва клиентите към специализирани звена
· Избира подходящи държавни програми за заетост на хора с увреждания
· П одпомага договорните взаимоотношения между работодател
(институция, компания) и работник/служител с увреждане
· Осъществява успешна институционална комуникация с организации
в сферата на социалните дейности
· С ъздава делови връзки със служители на други институции, въвлечени в процеса на подкрепена заетост

Компетентности

· Определя ясно нуждата от помощ и съдействие за конкретните случаи
· Работи ефективно в мрежа от заинтересовани страни, за да предостави подкрепа и да търси съдействие в трудни ситуации
· Развива мрежа от контакти и установява добри взаимоотношения със
специалисти от здравната сфера, социалните услуги, трудовите борси,
експерти в областта на социалното подпомагане, специализирани
агенции за хора с увреждания и др., за да подпомогне насочването,
оценката и подкрепата на търсещите работа лица

Резултат от учене 15.2:

Изгражда и поддържа контакти с други консултанти по подкрепена
заетост

Знания

· Познава компетенциите и квалификациите на различните специалисти, ангажирани в предоставянето на услуги по подкрепена заетост

Умения

· И дентифицира необходимостта от допълнителна специфична подкрепа
· Н асочва клиентите към други консултанти в случай на необходимост
от предоставянето на специфична подкрепа с оглед на увреждането

Компетентности

· Познава специализираната насоченост и поддържа колегиални
връзки с цел по-ефективна работа със специфичните групи клиенти
· С ъдейства за поддържането на професионалната мрежа и демонстрира готовност за сътрудничество

Средства за оценяване:

· Тест

Условия за провеждане на оце- · Учебна зала
няването:
Критерии за оценяване:

· Разпознава необходимостта и демонстрира готовност за сътрудничество с други специалисти по подкрепена заетост

ЕРУ 16
Наименование на единицата:

Познава видовете помощни лични и дигитални технологии и възможностите за адаптиране на работното място, подходящи за съответното увреждане

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Посредник на трудовата борса
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 16.1:

Познава видовете лични помощни технологии и възможностите за
адаптиране на работното място, подходящи за съответното увреждане

Знания

· Познава видовете помощни технологии и възможностите за адаптиране на работното място, подходящи при различните видове
увреждания
· З нае източници на информация за видовете помощни технологии
· Познава източници на информация за възможностите за адаптиране
на работното място

Умения

· И нформира клиента за подходяща спрямо неговото увреждане
помощна технология
· И нформира работодателите за видовете помощни технологии и
възможностите за адаптиране на работното място, които биха
подпомогнали техните служители с увреждания

Компетентности

· Предоставя актуална и подробна информация за видовете помощни
технологии и начините им на употреба в работния процес
· Предоставя изчерпателна и релевантна информация за възможности
те за адаптиране на работното място
· И дентифицира, консултира и периодично актуализира информация
та за потребителите
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Резултат от учене 16.2:

Консултира клиента при избора на подходяща помощна технология
за обучение и работа

Знания

· Познава възможностите, които помощните технологии предоставят
за повишаване на работоспособността и уменията за учене

Умения

· С ъобразява избора на помощна технология с потребностите на
клиента
· Консултира клиента относно институциите, осигуряващи финансиране за закупуване на помощна технология
· Консултира обучителни и образователни центрове относно помощните технологии, които могат да бъдат прилагани в обучението на
хора с обучителни затруднения

Компетентности

· Консултира клиента за възможностите, които предоставя Агенцията
за хора с увреждания съгласно ЗИХУ, за адаптиране на работното
място
· Предоставя изчерпателна информация на клиента за подходяща
помощна технология, за източници на допълнителна информация
и за възможностите за финансиране
· Предоставя консултации на работодателите относно начините да
предоставят на своите служители с увреждания подходящи помощни технологии и възможности за адаптиране на работното място

Средства за оценяване:

· Тест

Условия за провеждане на оце- · Учебна зала
няването:
Критерии за оценяване:

· Демонстрира познания за вида и ползите от употребата на помощни
технологии

ЕРУ 17
Наименование на единицата:

Познава петте основни етапа на подкрепената заетост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Посредник на трудовата борса
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 17.1:

Ангажира и мотивира преките бенефициенти на услугата

Знания

· Познава спецификата и особеностите на клиентите
· З апознат е с методическите средства за работа с хора с увреждания
по отношение идентифициране на техните цели и желания
· Познава начините за изработване на информационни материали
относно предлаганите услуги по подкрепена заетост
· З нае начините за изготвяне на „личен план за действие“ на клиента
и неговите основни елементи

Умения

· И нформира клиентите за техните възможности, права и предвиждана подкрепа с цел вземането на информирано решение от лицето
с увреждане
· Установява профила на клиента и отбелязва цялата информация
за него в изготвения апликационен формуляр (информация за
здравословното състояние, условията на живот, финансовото състояние и др.)
· Работи активно с човека с увреждане и взема неговото писмено
съгласие за участие

Компетентности

· Поддържа мотивацията на клиентите, използвайки различни инструменти
· С ъумява да представи основните насоки на процеса на подкрепена заетост и да помогне на клиента да ги осъзнае и да ги следва
отговорно и ангажирано
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Резултат от учене 17.2:

Изготвя профил на клиента и договаря план за действие

Знания

· Познава стъпките в изготвянето на профил на клиента
· Познава бариерите и възможностите за циклично и ситуативно
планиране на дейността
· Н аясно е с трансфера на съдържанието на модулите на консултиране

Умения

· И зготвя и договаря план за работа с клиента, като го ангажира
активно в процеса на съставяне
· Работи с клиента за реализиране на плана за действие
· И зползва различни техники за осъществяване и поддържане на
приемственост в плана

Компетентности

· С пособен е да разкрие силните страни, предпочитания и предразположеност на клиента и да ги превърне в договорен с него план
за действие
· Демонстрира умение за циклично преминаване през отделните
модули на консултиране
· С ъобразява техниките с индивидуалните потребности и етапи от
работата с консултираното лице и спецификата на ситуацията

Резултат от учене 17.3:

Извършва професионално ориентиране

Знания

· Познава указанията за извеждане на професионалната ориентация
и насочване
· Познава начините за търсене на мрежи за подкрепа

Умения

· И дентифицира мрежи за подкрепа
· И звършва анализ на професионалния профил на клиента с цел
очертаване на възможностите за заетост
· И звършва проучване на работодателите
· Провежда предварителна подготовка на лицето с увреждане по
отношение на явяване на интервю, работа върху имиджа и др.
· Прилага техники за ориентиране на клиента към различни сфери

Компетентности

· Може самостоятелно да работи с клиента по извеждане на насоки
за самооценка и реализиране на личния потенциал

Резултат от учене 17.4:

Осъществява и поддържа връзка с работодателя

Знания

· Познава насоките за комуникация с работодатели
· Знае начините за предварителна подготовка на срещата с работодател
· Познава способите за ангажиране на работодателя
· З нае начините за извеждане на преден план на предимствата от
наемането на лице с увреждане: висока производителност, социално
въздействие (работна атмосфера, фирмен имидж и др.), система за
подкрепа (получаване на субсидии за работна заплата, икономически
стимули и облекчения и др.), лични ползи за работодателя (мрежа
от контакти, лична удовлетвореност и т.н.)
· З апознат е с предимствата на стратегията „назначавам – обучавам – задържам“

Умения

· Прилага способите за ангажиране на работодателя
· С ледва процеса за поддържане на добра комуникация с работодателя и регулярно получаване на обратна връзка в процеса на
взаимодействие
· С ъдейства за сключване на конкретно споразумение между работодателя и наетото лице, включващо и вида подкрепа, която следва
да предостави консултантът по ПЗ
· О сигурява подкрепа за т.нар. „справяне с отхвърляне“ при евентуален отказ на работодателя да наеме лицето

Компетентности

· Демонстрира ефективно идентифициране на нуждите и последващо
взаимодействие с потенциални работодатели

Резултат от учене 17.5:

Осигурява подкрепа на работното място

Знания

· З апознат е с насоките за подкрепа след започване на заетост
· Познава ролята на консултанта по ПЗ като медиатор между наетото
лице, неговите колеги и работодателя
· Запознат е с възможностите за кризисна интервенция или по-продължителна подкрепа на лицето с увреждане, вкл. извън работното място
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Умения

· Прилага инструменти за работа с колегите и работодателя на лицето с увреждане
· З апознава се с естеството на работата, фирмената култура и профила на персонала
· А ктивира процес на работа по развитието на потенциала на целия персонал с оглед успешно работно взаимодействие с лицето с
увреждане
· И дентифицира подходящите ментори за лицето с увреждане
· И зготвя план и времеви график на методите за подкрепа на работното място
· О сигурява социалното включване на лицето с увреждане в „живота“
на фирмата/предприятието
· При необходимост оказва подкрепа на лицето с увреждане извън
работното място
· И нициира регулярни дискусии с всички заинтересовани страни
· О съществява постепенно прекратяване на услугата и последващ
контрол

Компетентности

· Поддържа ефективна атмосфера и мотивация на клиента и удов
летворителна комуникация в новата работна среда
· С пособен е ефективно да окуражава кариерното развитие на лицето
с увреждане
· Установява позитивно партньорство с работодателите и служителите
с оглед съвместни бъдещи дейности

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус

Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
няването:
· Учебна зала
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· В ладее основните теоретични постановки на петте основни стъпки
на работа
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване
на описания проблем в зададения казус/сценарий

4. Изисквания към материалната база
4.1. Учебни кабинети
Учебните занятия по теория на професията
се осъществяват в учебни кабинети.
4.1.1. Основно оборудване и обзавеждане – работна маса (чин) и стол за всеки обучаван;
оборудвано работно м ясто (бюро или маса,
стол) на обучаващия; учебна дъска с пишещи
помагала и изтривалки; оборудвано място за
окачване на нагледни материали; платно за
прожектиране; прожекционен апарат; катедра
или подвижен статив за лекционния материал.
Учебни помагала: учебни видеофилми; макети;
образци; програмни продукти.
4.1.2. Учебни пособия – видеокасети; аудиокасети; дискове; слайдове.
4.2. Специализирани кабинети
4.2.1. В специализирани кабинети се провежда
обучението по практика на професията. Предназначението на тези кабинети е да осигурят
условия за получаване на практически умения
на обучаваните.
4.2.2. Основно оборудване и обзавеждане –
офис оборудване – работни маси; компютри;
интернет връзка; телевизор; диктофон; прожекционен апарат; видеотехника (DVD).

5. Изисквания към обучаващите
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават лица
със завършено висше образование по съответната
специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление
№ 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица без
висше образование и без придобита професионална квалификация „учител“, ако са придобили
трета степен на професионална квалификация
по специалност от професия „Посредник на
трудовата борса“ от професионално направление
„Социална работа и консултиране“ при условията и по реда на Закона за професионалното
образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания, умения и компетентности.
989

БРОЙ 15

ДЪРЖАВЕН

НАРЕДБА № 4
от 4 февруари 2019 г.

за придобиване на квалификация по професията „Лаборант“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията
524040 „Лаборант“ от област на образование
„Техника“ и професионално направление 524
„Химични продукти и технологии“ съгласно
Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона
за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт
за придобиването на квалификация по професията 524040 „Лаборант“ съгласно приложението към тази наредба определя изискванията
за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалностите
5240401 „Технологичен и микробиологичен
контрол в химични производства“, 5240402
„Технологичен и микробиологичен контрол в
хранително-вкусови производства“ и 5240403
„Контрол на качеството в металургията“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6
от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват типови учебни
планове за ученици, учебни планове за лица,
навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към
кандидатите, описанието на професи ята,
единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт
за придобиване на квалификация по професията 524040 „Лаборант“ включва общата,
отрасловата и специфичната професионална
подготовка с необходимите професионални
компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на
професията след завършване на обучението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3,
разработени въз основа на тази наредба, се
прилагат от учебната 2019/2020 г. за учениците,
които от тази година започват обучението си
за придобиване на професионална квалификация по професията.
(2) Учениците, които са приети за обучение
за придобиване на професионална квалификация по професията в системата на училищното
образование до учебната 2018/2019 година вклю-
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чително, се обучават и завършват обучението
си по учебните планове и учебните програми,
които са действали при постъпването им.
(3) Лицата, навършили 16 години, които към
влизане в сила на тази наредба се обучават в
квалификационен курс, завършват обучението
си по учебните планове и учебните програми,
по които са започнали.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона
за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 5 от 2009 г. за
придобиване на квалификация по професията
„Лаборант“ (ДВ, бр. 77 от 2009 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Лаборант“
Професионално направление:
524

Химични продукти и технологии

Професия:
524040

Лаборант
Степен
на професионална
квалификация

Ниво
по
НКР

Ниво
по
ЕКР

Технологичен
и микробиологичен контрол в химични производства

Трета

4

4

Те х н о л о г и чен и микробиологичен
контрол в
5240402
х ранителновкусови производства
(ХВП)

Трета

4

4

Кон т р ол на
качеството в
металургията

Трета

4

4

Специалности:

5240401

5240403

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на
професионална квалификация съгласно Закона за
професионалното образование и обучение (ЗПОО)
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Лаборант“
от Списъка на професиите за професионално образование и обучение (СППОО) по чл. 6, ал. 1 от
ЗПОО (утвърден от министъра на образованието
и науката със Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г.,
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посл. изм., Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.)
изискванията за входящото минимално образователно равнище към кандидатите са:
• за ученици – завършено основно образование;
• з а лица, навършили 16 г. – придобито право
за явяване на държавни зрелостни изпити
или придобито средно образование.
Здравословното състояние на кандидата се
удостоверява с медицински документ, доказващ,
че професията, по която желае да се обучава,
не му е противопоказна.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище п ри п родъл жаващо
професионално обу чение за придобиване на
трета степен на професионална квалификация е
придобита втора степен на професионална квалификация от област на образование „Техника“.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Лаборант“ или по част от нея чрез
валидиране на придобити с неформално или
информално учене резултати от ученето се осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г. за
условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, издадена
от министъра на образованието и науката (ДВ,
бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Придобилият трета степен на професионална
квалификация по професията „Лаборант“ може
да изпълнява следните основни трудови дейности:
• п ланира, организира и извършва дейности
на работното място в съответствие със
санитарно-хигиенните изисквания и изискванията за ЗБУТ;
• п рилага химични, физични и микробио
логични методи за анализ на различни
вещества и материали;
• р аботи с прибори, апарати и съоръжения
за аналитични и микробиологични изследвания;
• р аботи със съвременни програмни продукти
и софтуер;
• н аблюдава и отчита стойностите на контролираните параметри на изследваните обекти;
• работи със стандартизационна, инструкционна, технологична, техническа и лабораторна
документация;
• и звършва химико-технологичен или микробиологичен контрол на изходни суровини,
материали, полупродукти и готова продукция в химичните или хранително-вкусовите
производства;
• разчита, систематизира, обобщава резултати,
изготвя и представя отчети;
• с пазва екологичните изисквания за опазване
на околната среда.
В зависимост от заеманата длъжност и съответните му правомощия лаборантът може да
взема решения с цел подобряване качеството
на работата.
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Дейността на лаборанта включва:
а нализ и оценка на факторите, които влия
ят върху протичането на технологичните
процеси;
вземане на проби от изследваните обекти;
анализи на взетите проби;
и зготвяне на доклади за получените резултати според стандартите на съответното
производство.
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Лаборант“,
поемат отговорност за работата на малък екип,
изпълняващ конкретни дейности по поставени
задачи. В своята работа лаборантът проявява
наблюдателност, концентрация на вниманието,
умее да управлява конфликтни ситуация, проявава честност, отговорност и прецизност в работата
си. Умението за работа в екип е важно изискване
за успешната дейност на лаборанта в условията
на работна среда, свързана с рискови фактори.
В своята дейност лаборантът извършва анализи, обобщава информация. При необходимост
се консултира с лица, заемащи ръководни и
контролни функции.
Прилагането на IT, съвременни програмни
пакети и модерно лабораторно и производствено
оборудване са ключови компетентности, необходими за упражняването на професията.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Лаборант“
могат да участват във форми за продължаващо
професионално обучение за надграж дане на
професионалните компетентности в области
от професионално направление 524 „Химични
продукти и технологии“.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011),
утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г.
на министъра на труда и социалната политика,
посл. изм. със Заповед № РД-01-149 от 26.02.2018 г.
Съгласно НКПД – 2011 придобилите трета
степен на професионална квалификация по професията „Лаборант“ могат да заемат длъжностите:
7549-2005 Лаборант, както и други длъжности,
включени при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на ЕРУ по видове професионална
подготовка
ЕРУ по обща професионална подготовка
• Е РУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
Р У 1.1. (Резултат от учене) Създава организация за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд на работното
място
Р У 1.2. Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна
дейност за опазване на околната среда
Р У 1.3. Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
• ЕРУ 2. Икономика
Р У 2.1. Познава основите на пазарната
икономика
Р У 2.2. Познава характеристиките на дейността в предприятие

БРОЙ 15

ДЪРЖАВЕН

• ЕРУ 3. Предприемачество
Р У 3.1. Познава основите на предприемачеството
Р У 3.2. Формира предприемаческо поведение
Р У 3.3. Участва в разработването на бизнес план
ЕРУ по отрасловата професионална подготовка
• ЕРУ 4. Комуникация и чужд език
РУ 4.1. Общува ефективно в работния екип
Р У 4.2. Води ефективна бизнес комуникация
РУ 4.3. Владее чужд език по професията
• Е РУ 5. Използва информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната си дейност
РУ 5.1. Обработва информация с ИКТ
Р У 5.2. Осъществява комуникация посредством ИКТ
РУ 5.3. Създава цифрово съдържание с ИКТ
Р У 5.4. Осигурява защита на електронната
среда
Р У 5.5. Решава проблеми при работата
с ИКТ
• Е РУ 6. Планиране и организиране на работния процес
РУ 6.1. Организира работния процес
Р У 6.2. Разпределя трудовите дейности в
работния процес
• ЕРУ 7. Връзка между лабораторните дейности
и здравословен и безопасен труд
РУ 7.1. Прилага превантивни и коригиращи
мерки за безопасна работа
Р У 7.2. Използва безопасни техники при
лабораторни анализи
РУ 7.3. Използва лични предпазни средства
• Е РУ 8. Организация на дейностите в лабораторията
Р У 8.1.Организира и координира работата
на група или екип
Р У 8.2. Следи за спазване на трудовата и
технологичната дисциплина
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства“ – трета
степен на професионална квалификация
• Е РУ 9. Химико-технологичен контрол в
химични производства
Р У 9.1. Анализира и контролира качеството на суровини и продукти в химически
производства
Р У 9.2. Взема и анализира контролни
проби на различни етапи от химико-технологичния процес
• Е РУ 10. Микробиологичен анализ и контрол
в химични производства
Р У 10.1. Характеризира и осъществява
микробиологичен ана лиз и конт рол в
химични производства
Р У 10.2. Спазва специфичните условия при
провеждане на микробиологични процеси
и анализи
• Е РУ 11. Лабораторни изследвания
Р У 11.1. Подбира методите за лабораторни
анализи
Р У 11.2. Определя неоходимото лабораторно оборудване
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 У 11.3. Спазва методиката за извършване
Р
на анализа
• Е РУ 12. Лабораторна документация
Р У 12.1. Разчита резултатите от анализите
и съставя протокол
Р У 12.2. Систематизира данните и подготвя отчети
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства“ (ХВП) – трета степен на професионална
квалификация
• Е РУ 13. Химико-технологичен контрол в
хранително-вкусови производства
Р У 13.1. Анилизира и контролира качеството на суровини и продукти в хранително-вкусови производства
Р У 13.2. Взема и анализира контролни
проби на различни етапи от производството
на хранителни продукти
• Е РУ 14. Микробиологични особености в
производството на хранителни продукти
Р У 14.1. Характеризира микроорганизмите
и тяхната роля в производството на хранителни продукти
Р У 14.2. Спазва специфичните условия за
протичане на микробиологични процеси
• Е РУ 15. Лабораторни изследвания
Р У 15.1. Подбира методите за лабораторни
анализи
Р У 15.2. Определя неоходимото лабораторно оборудване
Р У 15.3. Спазва методиката за извършване
на анализа
• Е РУ 16. Лабораторна документация
Р У 16.1. Разчита резултатите от анализите
и ги сравнява с действащите стандарти
Р У 16.2. Систематизира данни и подготвя
отчети
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Контрол на качеството в
металургията“ – трета степен на професионална
квалификация
• Е РУ 17. Контрол на качеството в металургията
Р У 17.1. Прилага съвременни химични,
физикохимични, физико-механични и металографски методи за анализ и контрол
на суровините, полуготовите и крайните
продукти
Р У 17.2. Взема и анализира контролни
проби на различни етапи от металургичното производство
• Е РУ 18. Екологичен контрол на процесите
в металургичното производство
Р У 18.1. Прилага съвременни химични,
физикохимични, физико-механични и металографски методи за анализ и контрол
на суровините, полуготовите и крайните
продукти
Р У 18.2. Взема и анализира контролни
проби на различни етапи от металургичното производство
• Е РУ 19. Лабораторна документация
Р У 19.1. Разчита резултатите от анализите
и ги сравнява с действащите стандарти
Р У 19.2. Систематизира данните и подготвя отчети
3.2. Описание на ЕРУ
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ЕРУ по обща професионална подготовка
ЕРУ 1
Наименование на еди- Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Н а и м е н о в а н и е н а Лаборант
професията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1.1: Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
на работното място
Знания

• П
 ознава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд на работното място
• Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
• Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на
здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
• Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната
трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
• Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и
маркировка за осигуряване на ЗБУТ
• Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Умения

• У
 частва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване
на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни
трудови дейности
• Инструктира работещите в екипа по правилата за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд (ако е приложимо)
• Контролира прилагането на необходимите мерки за защита
• Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности

• С
 ъздава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване
нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд
• Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата
• Изпълнява трудовите дейности при спазване на необходимите мерки за осигуряване
на безопасност
• Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес

Резултат от учене 1.2: Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по
опазване на околната среда
Знания

• Познава разпоредбите за опазване на околната среда
• Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
• Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни отпадъци

Умения

• О
 рганизира сортирането/съхранението на опасни отпадъци и излезли от
употреба материали, консумативи и др. при спазване технологията за събиране и
рециклиране

Компетентности

• Анализира възможните причини за екологично замърсяване

Резултат от учене 1.3: Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
Знания

•
•
•
•
•

Умения

• Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
• Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна
безопасност
• Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
• Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
• Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
• Оказва първа помощ на пострадали при авария
• Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации

Описва основните рискови и аварийни ситуации
Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
Познава основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
Изброява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
Познава реда за разследване на трудови злополуки
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• Анализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация
• Участва в изготвянето на предложения за актуализиране на вътрешнофирмените
правила за пожарна и аварийна безопасност
• Участва в създаването на организация за овладяването на възникнал пожар и/
или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна
и аварийна безопасност

Средства за оценя- Средство 1:
ване:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеж- За средства 1 и 2:
дане на оценяването: • Учебен кабинет
Критерии за оценя- За средство 1:
ване:
• Владее теоретични знания за:
 хигиенните норми
 здравословни и безопасни условия на труд на работното място
 превантивна дейност за опазване на околната среда
 овладяване на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на пострадали
За средство 2:
• Избира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената рискова
ситуация
• Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ
ЕРУ 2
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 2.1:
Знания

Умения
Компетентности
Резултат от учене 2.2:
Знания
Умения
Компетентности
Средства за оценяване:

Условия за провеждане на оценяването:
Критерии за оценяване:

Икономика
4
4
Лаборант
4
4
Познава основите на пазарната икономика
• Познава общата теория на пазарната икономика
• Запознат е с икономическите проблеми – недостиг на ресурси, потребителски
избор и др.
• Знае ролята на държавата в пазарната икономика
• Познава видовете икономически субекти в бизнеса
• Информира се за успешни практически примери за управление на бизнеса
• Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на
бизнеса, като обяснява ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса
Познава характеристиките на дейността на предприятието
• Познава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
• Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.
• Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на фирмата
• Способен е да анализира икономическите принципи в контекста на дейността на
фирмата
Средство 1:
• Писмен изпит/тест
Средство 2:
• Казус по зададен сценарий
За средства 1 и 2:
• Учебен кабинет
За средство 1:
• Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в
зададения казус/сценарий
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ЕРУ 3
Наименование на еди- Предприемачество
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Лаборант
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

• Знае същността на предприемачеството
• Знае видовете предприемачески умения

Умения

• А
 нализира практически примери за успешно управление на дейността на
фирмата

Компетентности

• Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 3.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

• Познава характеристиките на предприемаческото поведение
• Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

• П
 реценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работния
процес

Компетентности

• Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Резултат от учене 3.3:

Участва в разработването на бизнес план

Знания

• П
 ознава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес
план
• Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда

Умения

• Анализира възможностите за развитие на дейността на фирмата

Компетентности

• В екип разработва проект на бизнес план

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
• Разработване на бизнес план

Условия за провеждане За средства 1, 2 и 3:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Владее основни теоретични понятия в областта на предприемачеството
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
• Участва в разработването на бизнес план на фирма според изискванията на
предварително дефинираното задание
ЕРУ по отрасловата професионална подготовка
ЕРУ 4
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 4.1:
Знания

Комуникация и чужд език
4
4
Лаборант
4
4
Общува ефективно в работния екип
• Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични
връзки
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• Комуникира в работен порядък с екипа и персонала
• Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно
работния протокол
• Поема отговорности при работа в екип
Резултат от учене 4.2:
Води ефективна бизнес комуникация
Знания
• Познава етичните норми на комуникацията
• Познава правилата за вербална и невербална комуникация
• Познава тактиките на поведение на конфликтите
• Познава правилата и изискванията за делова кореспонденция
Умения
• Разпознава и избягва конфликтни ситуации
• Съдейства за решаване на конфликтни ситуации
• Води делова комуникация - писмена и устна
Компетентности
• Осъществява ефективна бизнес комуникация
Резултат от учене 4.3:
Владее чужд език по професията
Знания
• Познава професионалната терминология на чужд език
Умения
• Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана
литература, техническа документация и др.)
• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори
Компетентности
• Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна
комуникация по професионални теми
Средства за оценяване: Средство 1:
• Разговори на професионални теми на чужд език
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна среда
Умения
Компетентности

ЕРУ 5
Наименование на еди- Използва информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионицата:
налната си дейност
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Лаборант
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 5.1:

Обработва информация с ИКТ

Знания

• Изброява интернет търсачки и мотивира избора си
• Познава употребата на филтри и оператори за търсене
• Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
и начини за оценка на надеждността є
• Познава същността на уебканалите (RSS и други) за получаване на информация
• Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни
носители
• Знае начините за създаване на поддиректории (папки)
• Изброява начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка)
в друга
• Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово
съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
• Познава различни доставчици на облачни услуги

Умения

• И
 зползва търсачка за намиране на информация, като прилага различни
филтри и използва оператори за търсене (символи и други)
• Използва уебканали (RSS и други) за получаване на информация
• Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност
с помощта на набор от допълващи се критерии
• Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст,
изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин,
използвайки поддиректории (папки)
• Използва облачни услуги за съхранение на информация
• Възпроизвежда записано цифрово съдържание
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Компетентности

• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 5.2:

Осъществява комуникация посредством ИКТ

Знания

•
•
•
•
•

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 5.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания

• П
 ознава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на
цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио,
видео)
• Познава функционалностите на редакторите за създаване и поддържане на
шаблонни интернет страници и/или блогове

Умения

• С
 ъздава цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с
различни оформления
• Редактира и оформя създадено цифрово съдържание
• Използва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет
страници и/или блогове

Компетентности

• Д
 емонстрира свободно владеене на ИКТ при създаването на електронно
съдържание

Резултат от учене 5.4:

Осигурява защита на електронната среда

Знания

•
•
•
•

Умения

• И
 дентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет
страници
• Активира филтри на електронна поща против нежелани съобщения
• Разпознава файлове, представляващи зловреден софтуер
• Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма
• Защитава файлове с криптиране или с пароли
• Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности

• С
 пособен е да защити комплексно от „злонамерени“ действия електронната
среда, в която работи

Резултат от учене 5.5:

Решава проблеми при работата с ИКТ

Знания

• П
 ознава начините за решаване на рутинни проблеми при използване на
цифрови технологии
• Изброява начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система
и друг софтуер
• Познава възможностите за актуализиране на дигиталните си компетентности

Умения

• И
 збира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение,
софтуер или услуга за решаване на проблеми
• Променя настройките и опциите на операционната система или друг софтуер
при решаване на проблеми

Компетентности

• С
 пособен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при
работа с ИКТ

Изброява доставчици на услугата електронна поща
Описва софтуер за аудио- и видеоразговори
Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
Описва принципите за онлайн пазаруване и плащане
Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания
и опит в областта на професията
• Обяснява предимствата от използване на електронен подпис
Използва електронна поща
Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникация
Използва електронни услуги като онлайн-пазаруване, електронно банкиране,
взаимодействие с институции и др.
• Използва електронен подпис за авторизация
• Обменя знания и опит в онлайн общности

Познава рисковете за сигурността при работа онлайн
Знае функциите на защитните стени и на антивирусните програми
Познава начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
Знае за въздействието на цифровите технологии върху околната среда
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Средство 1:
• Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по
зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
• Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет
пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител
по електронната поща
Средство 3:
• Изпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформлението
на цифрово съдържание
Средство 4:
• Изпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено
електронно съобщение
Средство 5:
• Изпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и
промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер

Условия за провеждане За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
на оценяването:
• Учебен/компютърен кабинет
• Персонален компютър или лаптоп
• Достъп до интернет
Критерии за оценяване: За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
• Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително
зададеното за това време
• Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности,
свързани с употребата на ИКТ
ЕРУ 6
Наименование на еди- Планиране и организиране на работния процес
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на профе- Лаборант
сията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 6.1:

Организира работния процес

Знания

•
•
•
•

Умения

• Планира работния процес
• Съставя график на работните задачи
• Спазва основните нормативни актове, свързани с професията

Компетентности

• Ефективно организира работния процес
• Предлага и обосновава необходимостта от промени в работния процес

Резултат от учене 6.2:

Разпределя трудовите дейности в работния процес

Знания

• Познава видовете трудови дейности
• Познава изискванията за ефективно изпълнение на видовете дейности
• Изброява начините за организация на дейностите в работния процес

Умения

• Планира трудовите дейности
• Спазва етичните норми на поведение
• Следи за спазването на етичните норми на поведение

Компетентности

• Ефективно планира и разпределя дейностите
• Създава и поддържа етична работна среда
• Участва в изграждането и поддържането на ефективна работна среда

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий

Познава структурата на предприятието
Изброява методи за нормиране на работния процес
Познава нормативните документи, свързани с професията
Познава планирането на ресурси, свързани с работния процес
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Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Дефинира теоретични понятия при планирането и организацията на работния
процес
За средство 2:
• Дефинира теоретични понятия при разпределението на дейностите в работния
процес
ЕРУ 7
Наименование на еди- Връзка между лабораторните дейности и здравословен и безопасен труд
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на профе- Лаборант
сията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 7.1:

Прилага превантивни и коригиращи мерки за безопасна работа

Знания

• Знае правилата за безопасност
• Познава санитарно-хигиенните стандарти в работата

Умения

• Оказва първа помощ при необходимост
• Прилага санитарно-хигиенните стандарти в работата

Компетентности

• С
 триктно спазва правилата за безопасност в случаи на производствени аварии и бедствия
• Инициира прилагането на коригиращи и превантивни действия при изпълнение на служебните задължения

Резултат от учене 7.2:

Използва безопасни техники при лабораторни анализи

Знания

• З
 нае свойствата и въздействието на реактивите и консумативите, с които се
работи
• Познава същността на химичните, физичните и микробиологичните методи
за анализ
• Изброява приборите за вземане на проби
• Познава методиките за извършване на анализи

Умения

• Извършва качествен, количествен, физикохимичен и микробиологичен анализ
• Спазва методическите указания при анализиране на пробите

Компетентности

• С
 пособен е качествено да коригира дейността при настъпили отклонения по
време на анализ
• Прави подбор на прибори и пособия съобразно спецификата на анализа
• Съпоставя точно и вярно получените резултати с действащите норми
• Детайлно следи за качествено изпълнение на поставените задачи
• Установява повреди в работата на лабораторното оборудване и сигнализира
своевременно отговорното лице

Резултат от учене 7.3:

Използва лични предпазни средства

Знания

• Познава предназначението на личните и колективните предпазни средства
• Обяснява изискванията за безопасна работа

Умения

• Използва лични и колективни предпазни средства
• Разяснява на членовете на екипа необходимостта от използване на личните
и колективните предпазни средства

Компетентности

• Прецизно и отговорно следи за спазване на ЗБУТ
• Ефективно подпомага екипа и съдейства за създаване и поддържане на
безопасна работна среда

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Изпълнение на работна задача

Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет/лаборатория
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Критерии за оценяване: За средство 1:
• Дефинира основните теоретични понятия за околната среда и здравословни
и безопасни условия на труд
За средство 2:
• Безопасно взема и съхранява проби
• Правилно използва личните и колективните предпазни средства
• Спазва правилата за ЗБУТ при работа с реактиви и химикали
• Безопасно използва прибори и пособия
ЕРУ 8
Наименование на еди- Организация на дейностите в лабораторията
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на профе- Лаборант
сията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 8.1:

Организира и координира работата на група или екип

Знания

• Познава дейностите за подготовка и извършване на анализи
• Изброява методите за анализиране на суровини, междинни и крайни продукти

Умения

• Разпределя задачите между членовете на екипа
• Прилага индивидуален подход при възлагане на задачите
• Подпомага членовете на екипа при необходимост

Компетентности

• Контролира качественото изпълнение на поставените задачи

Резултат от учене 8.2:

Следи за спазване на трудовата и технологичната дисциплина

Знания

• Познава правилата за работа в лабораторията при извършване на анализи
• Познава вътрешните правила за работа в лабораторията

Умения

• Прилага нормативната уредба
• Организира работата на екипа
• Разяснява и спазва вътрешните правила за работа в лабораторията

Компетентности

• П
 оема отговорност за спазване на трудовата и технологична дисциплина в
лабораторията

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Изпълнение на практическо задание

Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Реална работна сред
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Владеене на теоритични знания
За средство 2:
• Качественото изпълнение на поставената задача
• Време за изпълнение на задачата
• Прецизност и безопасност при извършване на дейностите
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Технологичен и микробиологичен
контрол в химични производства“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 9
Наименование на едини- Химико-технологичен контрол в химични производства
цата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на профе- Лаборант
сията:
Ниво по НКР:

4
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Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 9.1:

Анилизира и контролира качеството на суровини и продукти в химични
производства

Знания

• Дефинира понятието „качество“
• Познава основните суровини, използвани в производствения процес
• Знае основните характеристики и методите за анализ и контрол на твърди,
течни и газообразни суровини
• Познава стандартите за качествата на суровините
• Познава характеристиките на крайните продукти от производството

Умения

• Подбира методите за извършване на анализи
• Избира лабораторното оборудване, необходимо за провеждане на анализа
• Подготвя установката

Компетентности

• Сравнява резултатите от анализа с действащата нормативна уредба
• Следи за правилната екплоатация на лабораторното оборудване
• Следи за стриктно спазване на последователността от дейности при
извършване на анализа
• Следи за качеството на крайния продукт
• Своевременно информира отговорното лице при отклонения от определените
норми

Резултат от учене 9.2:

Взема и анализира контролни проби на различни етапи от химико-технологичния
процес

Знания

• Знае задачите на входящ, текущ и изходящ химико-технологичен контрол
• Обяснява методите и етапите на химичния анализ
• Познава правилата за пробонабиране, пробосъхранение и анализиране

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• О
 рганизира дейностите по вземане и анализиране на контролни проби от
течни, твърди и газообразни материали
• Сигнализира своевременно отговорните лица при отклонения от нормалните
стойности на изследвания обект
• Разчита и систематизира точно и вярно получените резултати

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Изпълнение на практическо задание

Подготовя пробите за химичен анализ
Прави стандартни и работни разтвори за целите на химичния анализ
Извършва химически анализи
Съдейства при осъществяване на контрол върху химико-технологичния
процес

Условия за провеждане на За средство 1:
• Учебен кабинет
оценяването:
За средство 2:
• Реална работна среда/лаборатория
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Демонстрира владеене на теоретични знания
За средство 2:
• Правилно вземане на проба
• Подбор на метод за анализ, консумативи и пособия
• Прецизност при извършване на анализа
• Време за изпълнение на задачата
• Спазване на правилата за ЗБУТ

ЕРУ 10
Наименование на едини- Микробиологичен анализ и контрол в химични производства
цата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на профе- Лаборант
сията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4
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Резултат от учене 10.1:

Характеризира и осъществява микробиологичен анализ и контрол в химични
производства

Знания

•
•
•
•
•
•

Познава основните характеристики на химико-технологичните процеси
Познава специфичната терминология
Обяснява морфологията и физиологията на микроорганизмите
Знае ролята на микроорганизмите в химичните производства
Познава хранителните среди и тяхното предназначение
Знае устройството и предназначението на специфичните апарати и оборудване
за микробиологичен анализ

Умения

•
•
•
•
•
•

Подбира методите за извършване на анализи
Избира лабораторното оборудване, необходимо за провеждане на анализа
Създава и поддържа оптимални условия при провеждане на анализите
Работи с микроскоп и изобразява микроскопската картина
Спазва изискванията за провеждане на анализите
Характеризира химико-технологичните процеси

Компетентности

• Спазва точно последователността на дейностите при извършване на анализа
• Следи за правилната експлоатация на лабораторното оборудване
• Сравнява отговорно резултатите от анализа с действащата нормативна уредба

Резултат от учене 10.2:

Спазва специфичните условия при провеждане на микробиологични процеси
и анализи

Знания

•
•
•
•
•

Знае основните характеристики на микробиологичните процеси
Знае ролята на микробиологичните анализи
Изрежда методите за осигуряване на стерилност и стерилизация
Знае особеностите на аеробните и анаеробните процеси
Познава факторите, влияещи на микробиологичните процеси

Умения

•
•
•
•
•
•
•

Подбира методи за провеждане на микробиологични анализи
Организира дейностите по провеждане на микробиологични анализи
Съдейства при осъществяване на контрол върху технологичния процес
Използва лабораторното оборудване
Провежда микробиологичните анализи
Разчита микроскопската картина
Систематизира информацията и прави изводи

Компетентности

• С
 леди за спазване на специфичните условия за подготовка и провеждане на
анализите
• Сигнализира своевременно отговорните лица при отклонения от нормалните
стойности на изследвания обект

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Изпълнение на практическо задание

Условия за провеждане на За средство 1:
• Учебен кабинет
оценяването:
За средство 2:
• Реална работна среда/лаборатория
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Демонстрира владеене на теоритични знания
За средство 2:
• Правилно вземане на проба
• Подбор на метод за анализ, консумативи и пособия
• Прецизност при извършване на анализа
• Време за изпълнение на задачата
• Спазване на правилата за ЗБУТ

ЕРУ 11
Наименование на едини- Лабораторни изследвания
цата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на профе- Лаборант
сията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4
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Резултат от учене 11.1:

Подбира методите за лабораторни анализи

Знания

•
•
•
•

Умения

• Прилага методите за вземане на проба
• Работи със специфичното оборудване за контрол на качеството
производството
• Следи показанията на измервателните прибори
• Извършва необходимите анализи
• Съставя протокол за проведения анализ
• Представя резултатите по графичен начин (при необходимост)

Компетентности

• Предлага подходящ метод за изследване на пробата
• Поема отговорност за достоверността на данните
• Обобщава данните и ги предоставя своевременно на компетентните органи

Резултат от учене 11.2:

Определя необходимото лабораторно оборудване

Знания

• З
 нае устройството и принципите на работа на апаратите, приборите и
съоръженията, използвани при осъществяване на контрол на качеството в
производствените процеси
• Познава апаратурата и приборите за вземане на проби в различните етапи
на производство
• Познава начините за регистриране, обработване и представяне на резултатите
от проведените анализи

Умения

• Ползва лабораторни наръчници, методически указания и инструктажни книги
• Определя и характеризира необходимото оборудване за провеждане на
анализа

Компетентности

• Подбира точно необходимото лабораторно оборудване
• Следи за правилната експлоатация на лабораторното оборудване
• Използва правилно приборите и апаратите при провеждане на лабораторните
изследвания
• Обработва и обобщава коректно резултатите от проведените анализи.

Резултат от учене 11.3:

Спазва методиката за извършване на анализа

Знания

•
•
•
•

Знае последователността на работните операции
Познава технологичната и лабораторната документация
Знае стандартите за качество на суровините и продуктите
Познава изискванията за безопасност при работа в лаборатория

Умения

•
•
•
•

Използва технологична документация
Представя данните от извършените анализи
Съставя протокол за проведеното изследване
Представя резултатите по графичен начин (при необходимост)

Компетентности

•
•
•
•

Поема отговорност за достоверност на резултатите
Работи прецизно и безопасно
Организира и отговорно контролира работата на малък екип
Обобощава данните и своевременно ги предоставя на компетентните органи

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Изпълнение на практическо задание

Знае методите за изследване на обектите
Познава методиките за провеждане на анализи
Изброява стандартите за качество на суровините и крайните продукти
Познава изискванията за провеждане на анализите

Условия за провеждане на За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Реална работна среда/лаборатория
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Демонстрира владеене на теоритични знания
За средство 2:
• Стриктно спазване на методиката
• Безопасна и прецизна работа
• Коректно представяне на резултатите от изследванията
• Правилен подбор на апаратура

в

БРОЙ 15

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

ЕРУ 12
Наименование на еди- Лабораторна документация
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на профе- Лаборант
сията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 12.1:

Разчита резултатите от анализите и съставя протокол

Знания

• Знае химичните и физикохимичните характеристики на изследвания обект
• Познава мерните единици на изследваните величини
• Познава технологичната документация

Умения

• Използва технологична документация
• Съставя протокол за проведеното изследване
• Представя резултатите по графичен начин (при необходимост)

Компетентности

• О
 бобщава информацията и информира своевременно прекия си ръководител
за отклонения от зададените параметри.
• Поема отговорност за достоверността на данните

Резултат от учене 12.2:

Систематизира данните и подготвя отчети

Знания

• Познава изискванията за изготвяне на отчети за проведените анализи

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• С
 леди за правилното представяне на данните от анализите при отчитане на
резултатите
• Организира в срок дейностите по изготвяне на отчетите
• Проверява отчетите и ги предоставя своевременно на компетентните органи

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Изпълнение на практическо задание

Класифицира лабораторна документация
Обобщава данни от проведени анализи
Съхранява лабораторна документация
Ползва лабораторни наръчници, методически указания и инструктажни книги

Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Реална работна среда/лаборатория
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Демонстрира владеене на теоретични знания
За средство 2:
• Точно представяне на резултатите от изследванията
• Правилно използване на мерните единици
• Представяне на детайлна информация за извършените анализи
ЕРУ па специфична професионална подготовка за специалност „Технологичен и микробиологичен
контрол в хранително-вкусови производства“ (ХВП) – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 13
Наименование на еди- Химико-технологичен контрол в хранително-вкусови производства
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на профе- Лаборант
сията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 13.1:

Анализира и контролира качеството на суровини и продукти в хранителновкусови производства
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Знания

• Дефинира понятието „качество“ в съответната производствена сфера
• Познава основните суровини, използвани в производствения процес
• Знае основните характеристики и методите за анализ и контрол на твърди,
течни и газообразни суровини
• Изброява стандартите за качествата на суровините
• Познава характеристиките на крайните продукти от производството

Умения

• Подбира методите за извършване на анализи
• Избира лабораторното оборудване, необходимо за провеждане на анализа
• Подготвя установката

Компетентности

• С
 равнява вярно и точно резултатите от анализа с действащите нормативни
изисквания
• Следи за правилната експлоатация на лабораторното оборудване
• Следи за стриктно спазване на последователността от дейности при извършване на анализа
• Следи отговорно за качеството на крайния продукт
• Информира своевременно отговорното лице при отклонения от определените
норми

Резултат от учене 13.2:

Взема и анализира контролни проби на различни етапи от производството на
хранителни продукти

Знания

• Познава задачите на входящ, текущ и изходящ химико-технологичен контрол
• Знае методите и етапите на химичния анализ
• Познава правилата за пробонабиране, пробосъхранение и анализиране

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

• О
 рганизира дейностите по вземане и анализиране на контролни проби от
контролирания процес
• Сигнализира своевременно отговорните лица при отклонения от нормалните
стойности на анализираната проба

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Изпълнение на практическо задание

Подготовя пробите за анализ
Прави стандартни и работни разтвори за целите на анализа
Извършва анализи
Разчита получените резултати
Съдейства при осъществяване на качествен контрол върху технологичния
процес

Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Реална работна среда/лаборатория
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Демонстрира владеене на теоритични знания
За средство 2:
• Правилно вземане на проба
• Подбор на метод за анализ, консумативи и пособия
• Прецизност при извършване на анализа
• Време за изпълнение на задачата
• Спазване на правилата за ЗБУТ
ЕРУ 14
Наименование на еди- Микробиологични особености в производството на хранителни продукти
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на профе- Лаборант
сията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 14.1:

Характеризира микроорганизмите и тяхната роля в производството на
хранителни продукти

БРОЙ 15
Знания

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

•
•
•
•

Познава специфичната терминология
Описва морфологията и физиологията на микроорганизмите
Изброява видовете хранителни среди
Познава условията на култивиране, изолиране и пречистване
микроорганизмите
• Знае изискванията за стерилизиране и съхранение на хранителни среди

на

Умения

•
•
•
•
•
•
•

Компетентности

• С
 пазва стриктно изискванията за стерилност на работна среда, стъклария и
инструментариум и безопасност
• Следи за точното спазване на условията на получаване и съхранение на
посевен материал

Резултат от учене 14.2:

Спазва специфичните условия за протичане на микробиологични процеси

Знания

• Познава условията за протичане на микробиологичните процеси
• Посочва рисковете от замърсяване на хранителната среда и посевния
материал
• Познава основните фази на култивиране на МО
• Изброява основните фази на ферментационните процеси
• Описва оборудването за протичане на микробиологични процеси

Умения

• К
 онтролира спазването на изискванията за провеждане на ферментационни
процеси
• Създава и поддържа стерилни условия при работа

Компетентности

•
•
•
•
•

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Изпълнение на практическо задание

Разпознава видовете микроорганизми (МО)
Определя хранителна среда
Приготвя хранителната среда
Разлива хранителна среда
Стерилизира хранителна среда
Получава и изолира посевен материал
Работи с микроскоп и изобразява микроскопската картина

Следи за точното дозиране на компонентите на хранителната среда
Създава и поддържа оптимални условия при провеждане на процесите
Съхранява посевния материал съобразно изискванията
Прецизно следи за създаване и поддържане на стерилна среда
Следи за правилната експлоатация на оборудването

Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Реална работна среда/лаборатория
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Демонстрира владеене на теоритични знания
За средство 2:
• Осигуряване на условия за правилно провеждане на процеса
• Качество на получения продукт
• Спазване правилата за ЗБУТ
ЕРУ 15
На и менова н ие на ед и- Лабораторни изследвания
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на профе- Лаборант
сията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 15.1:

Подбира методите за лабораторните анализи

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 15

Знания

•
•
•
•

Знае методите за изследване на обектите
Познава методиките за провеждане на анализи
Изброява стандартите за качество на суровините и крайните продукти
Познава изискванията за провеждане на анализите

Умения

•
•
•
•
•
•

Прилага методите за вземане на проба
Работи със специфичното оборудване за контрол на качеството в металургията
Следи показанията на измервателните прибори
Извършва анализи
Съставя протокол за проведения анализ
Представя резултатите по графичен начин (при необходимост)

Компетентности

• Предлага подходящ метод за изследване на пробата
• Поема отговорност за достоверността на данните
• Обобощава данните и ги предоставя своевременно на компетентните органи

Резултат от учене 15.2:

Определя необходимото лабораторно оборудване

Знания

• З
 нае устройството и принципите на работа на апаратите, приборите и
съоръженията, използвани при осъществяване на контрол на качеството в
металургията
• Познава апаратурата и съоръженията за вземане на проби в различните
етапи на производство
• Познава начините за регистриране, обработване и представяне на резултатите
от проведените анализи

Умения

• Ползва лабораторни наръчници, методически указания и инструктажни книги
• Работи с апарати, прибори и съоръжения за осъществяване на контрол на
качеството в металургията
• Обработва резултатите от проведените анализи
• Обобщава резултатите от проведените анализи

Компетентности

• Подбира точно необходимото лабораторно оборудване
• Следи за правилната експлоатация на лабораторното оборудване

Резултат от учене 15.3:

Спазва методиката за извършване на анализа

Знания

•
•
•
•

Знае последователността на работните операции
Познава технологичната и лабораторната документация
Знае стандартите за качество на суровините и продуктите
Познава изискванията за безопасност при работа в лаборатория

Умения

•
•
•
•

Използва технологична документация
Представя данните от извършените анализи
Съставя протокол за проведеното изследване
Представя резултатите по графичен начин (при необходимост)

Компетентности

•
•
•
•

Поема отговорност за достоверност на резултатите
Работи прецизно и безопасно
Организира и отговорно контролира работата на малък екип
Обобощава данните и ги предоставя своевременно на компетентните органи

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Изпълнение на практическо задание

Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Реална работна среда/лаборатория
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Демонстрира владеене на теоритични знания
За средство 2:
• Стриктно спазване на методиката
• Безопасна и прецизна работа
• Коректно представяне на резултатите от изследванията
• Правилен подбор на апаратура
• Правилно използване на терминологията
• Представяне на информация за извършените анализи и отчитане на
резултатите

БРОЙ 15

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

ЕРУ 16
Наименование на еди- Лабораторна документация
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Лаборант
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 16.1:

Разчита резултатите от анализите и ги сравнява с действащите стандарти

Знания

• Знае характеристиките на изследваните обекти
• Познава действащото законодателство
• Познава технологичната документация

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• Поема отговорност за достоверността на данните
• Обобщава отчетите и ги предоставя своевременно на компетентните органи

Резултат от учене 16.2:

Систематизира данните и подготвя отчети

Знания

• Познава изискванията за изготвяне на отчети за проведените анализи

Умения

•
•
•
•

Компетентности

•С
 леди за правилното представяне на данните от анализите при отчитане на
резултатите
• Организира в срок дейностите по изготвяне на отчетите
• Проверява прецизно отчетите и ги предоставя на компетентните органи

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Изпълнение на практическо задание

Използва технологична документация
Съставя протокол за проведеното изследване
Разчита микроскопската картина и я отразява в протокола
Представя получените резултати по графичен начин (при необходимост)

Класифицира лабораторна информация и документация
Обобщава лабораторна информация и документация
Съхранява лабораторна информация и документация
Ползва лабораторни наръчници, методически указания и инструктажни карти

Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Реална работна среда/лаборатория
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Демонстрира владеене на теоритични знания
За средство 2:
• Точно представяне на резултатите от изследванията
• Правилно използване на терминологията
• Представяне на детайлна информация за извършените анализи
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Контрол на качеството в металургията“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 17
На и менова н ие на ед и- Контрол в качеството на металургията
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на профе- Лаборант
сията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

С Т Р.

54

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 15

Резултат от учене 17.1:

Прилага съвременни химични, физикохимични, физико-механични и
металографски методи за анализ и контрол на суровините, полуготовите и
крайните продукти

Знания

• П
 ознава съвременни химични, физикохимични, физико-механични
металографски методи за анализ и контрол
• Знае методите за анализ на суровини и продукти
• Изброява начините за вземане на проба от конкретни обекти
• Познава нормативната уредба за опазване на околната среда

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• П
 рави прецизен подбор на метода за анализ според спецификата на
анализирания обект.
• Съпоставя получените резултати със стойностите от стандарта
• Организира и контролира дейностите по пробонабиране, анализиране и
стандартизиране
• Сигнализира своевременно отговорните лица при отклонения от стандарта

Резултат от учене 17.2:

Взема и анализира контролни проби на различни етапи от металургичното
производство

Знания

• П
 ознава съвременни химични, физикохимични, физико-механични
металографски методи за анализ и контрол
• Обяснява начините за вземане на проба от конкретни обекти
• Познава лабораторното оборудване

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• П
 рави прецизен подбор на метода за анализ според спецификата на
анализирания обект
• Съпоставя точно получените резултати със стойностите от стандарта
• Ефективно организира и контролира дейностите по пробонабиране,
анализиране и стандартизиране
• Сигнализира своевременно отговорните лица при отклонения от стандарта

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Изпълнение на практическо задание

Прилага подходящи методи за извършване на анализ
Подготвя на лабораторна установка
Прилага методиката за извършване на анализа
Отчита получените резултати

За средство 1:
• Владеене на теоритични знания
За средство 2:
• Правилно вземане на проба
• Подбор на метод за анализ, консумативи и пособия
• Подготвяне на лабораторна установка
• Прецизност при извършване на анализа
• Време за изпълнение на задачата
• Спазване на правилата за ЗБУТ

ЕРУ 18
Наименование на еди- Екологичен контрол на процесите в металургичното производство
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

и

Прилага подходящи методи за извършване на анализ
Подготвя лабораторна установка
Спазва методиката за извършване на анализа
Отчита получените резултати

Условия за провеждане на За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Реална работна среда/лаборатория
Критерии за оценяване:

и

БРОЙ 15

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5

Наименование на про- Лаборант
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 18.1:

Прилага съвременни химични, физикохимични, физико-механични и
металографски методи за анализ и контрол на суровините, полуготовите и
крайните продукти

Знания

•
•
•
•

Умения

•
•
•
•
•
•

Компетентности

• Контролира точно дейностите по опазване на околната среда
• Сигнализира своевременно отговорните лица при отклонения от стандарта
• Участва отговорно в оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Резултат от учене 18.2:

Взема и анализира контролни проби на различни етапи от металургичното
производство

Знания

•
•
•
•
•

Познава източниците на замърсяване на околната среда
Познава допустимите стойности на замърсяване на вода, въздух и почва
Изброява методите за анализ на вода, въздух и почва
Знае начините за вземане на проба от конкретни обекти
Познава нормативната уредба за опазване на вода, въздух и почва

Умения

•
•
•
•
•

Прилага подходящи методи за извършване на анализ
Подготвя лабораторна установка
Спазва методиката за извършване на анализа
Отчита получените резултати
Организира и контролира дейностите по пробонабиране, анализиране и
стандартизиране

Компетентности

• П
 рави подходящ подбор на метода за анализ според спецификата на
анализирания обект
• Съпоставя точно и вярно получените резултати със стойностите от стандарта
• Сигнализира своевременно отговорните лица при отклонения от стандарта

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Изпълнение на практическо задание

Познава източниците на замърсяване на околната среда
Знае въздействието на замърсителите
Познава нормативната уредба
Познава техниките и технологиите за управление на отпадъците от
металургичните производства
• Изброява методите за регистриране на замърсяване
Прилага екологичното законодателство
Прилага основни техники за регистриране на замърсяването
Следи показанията на контролно-измервателните прибори
Отчита показанията на контролно-измервателните прибори
Контролира спазването на екологичното законодателство
Организира дейностите по опазване на околната среда

Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Реална работна среда/лаборатория
Критерии за оценяване: За средство1:
• Демонстрира владеене на теоретични знания за дейностите по опазване на
околната среда и управление на отпадъци от металургичните производства
За средство 2:
• Правилно вземане на проба
• Подбор на метод за анализ, консумативи и пособия
• Правилно подготвяне на лабораторна установка
• Прецизност при извършване на анализа
• Време за изпълнение на задачата
• Спазване на правилата за ЗБУТ

С Т Р.
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ЕРУ 19
Наименование на еди- Лабораторна документация
ницата:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Лаборант
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 19.1:

Разчита резултатите от анализите и ги сравнява с действащите стандарти

Знания

• Знае характеристиките на изследваните обекти
• Изброява етапите на металургичния процес
• Познава лабораторната документация

Умения

• Обобщава данните от извършените анализи
• Съставя протокол за проведеното изследване
• Представя резултатите в табличен или графичен вид

Компетентности

• Поема отговорност за достоверност на данните
• Обобщава резултатите и ги предоставя своевременно на компетентните
органи

Резултат от учене 19.2:

Систематизира данни и подготвя отчети

Знания

• Познава изискванията за изготвяне на отчети за проведените анализи

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• С
 леди за правилното представяне на данните от анализите при отчитане на
резултатите
• Организира в срок дейностите по изготвяне на отчетите
• Детайлно проверява отчетите и ги предоставя на компетентните органи

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Изпълнение на практическо задание

Класифицира лабораторна информация и документация
Обобщава лабораторна информация и документация
Съхранява лабораторна информация и документация
Ползва лабораторни наръчници, методически указания и инструктажни книги

Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Реална работна среда/лаборатория
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Демонстрира владеене на теоритични знания
За средство 2:
• Точно представяне на резултатите от изследванията
• Правилно използване на терминологията
• Представяне на детайлна информация за извършените анализи
• Спазване на зададени срокове за подготвяне на отчети
4. Изисквания към материалната база
Обучението по теория на професията се осъществява в учебни кабинети, осигуряващи места
за обучение на всички обучавани, а по учебна и
лабораторна практика - в лаборатории по химия,
аналитична химия с инструментални методи,
микробиология, биохимия, в лаборатории в предприятия, фирми, пречиствателни станции и др.
4.1. Учебен кабинет
Обзавеждането на учебния кабинет включва:
работно място на обучавания (работна маса и
стол), работно място за обучаващия (работна
маса и стол), учебна дъска, мебели (предимно
шкафове за различни цели), гладка свободна стена

за окачване на табла, екран за прожектиране,
дъска за писане и други средства за обучение и
дидактическа техника.
Учебните кабинети трябва да отговорят на
необходимите педагогически, методически, ергономични, хигиенни и естетически изисквания,
като създават предпоставки за успешно усвояване на знанията, уменията и формирането на
професионално-личностни качества на обучаваните. Кабинетите се оборудват със съответните
дидактически средства, осигуряващи условия за
самостоятелна учебна дейност на всеки учащ.
4.2. Учебни лаборатории
В учебните лаборатории се провежда обучението по практика за формиране на знания,
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у мени я и професионални компетентности у
обучаваните. Планирането, разположението и
оборудването на учебните лаборатории са съоб
разени със спецификата на учебната дейност, с
целите и задачите на обучението по професията,
със санитарно-хигиенните изисквания.
Обзавеждането на лабораториите включва:
• р аботни места за обучаваните и за обучаващия;
•водна и електрическа инсталация;
•инсталация за обратните води.
Работните места е целесъобразно да бъдат
разположени успоредно или шахматно на общ
плот в единия край на помещението, облицовани
с подходящ материал. Под плота се монтират
шкафове за съхранение на приборите и съдовете,
необходими за лабораторни упражнения. Върху
плота на стелажи се подреждат необходимите
стъклария и реактиви. В лабораториите следва да
има технически и инсталационни съоръжения с
общо предназначение: автоматично включване и
изключване на вентилационната и електрическата
инсталация, на осветлението, на завесите, на екрана и др. Лабораториите трябва да са оборудвани
с аптечка, средства за гасене на пожар, лични
предпазни средства, вентилационни устройства.
Към лабораториите следва да са разположени
следните помещения: тегловно, апаратно, подготвително и хранилище за реактиви. В непосредствена близост до лабораториите трябва да има:
стая за материали, стая за апаратурата, стая за
подготовка и склад за реактивите. Съхранението
на реактивите да бъде под контрола на преподавателя, а условията и редът за достъп до тях се
регламентират със заповед на ръководителя на
обучаващата институция.
4.2.1. Учебна лаборатория по неорганична
химия/органична химия
Предназначена е за провеждане на упражнения
по неорганична химия и по органична химия.
Оборудването включва: компютри, демонстрационна маса, периодична система, дестилатор, сушилни, електрически котлони, предпазни мрежи,
пещи за накаляване, камина, водни, пясъчни и
маслени бани, вани, филтри, центрофуги, технически и аналитични везни, pH метри, статив
с комплект от реактиви, лабораторни съдове,
макети, модели и схеми, прибори и пособия и
др., съобразно действащите нормативи.
4.2.2. Учебна лаборатория по аналитична
химия и инструментални методи
Предназначена е за провеждане на упражнения по аналитична химия и инструментални
методи. Оборудването вк лючва: компют ри,
демонстрационна маса, дестилатор, сушилни,
пещи, камина, водни, пясъчни и маслени бани,
центрофуги, технически и аналитични везни,
pH метри, полярограф, уред за електротегловен
анализ, фотометри, спектрофотометри, рефрактометри, хроматограф, апарат на Орса, статив
с комплект от реактиви за качествен анализ,
лабораторни прибори и пособия и др., съобразно
действащите нормативи.
4.2.3. Учебна лаборатория по микробиология
Предназначена е за провеждане на упражнения по микробиология. Оборудването включва:
стерилен бокс с бактерицидни лампи, манипу-
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лационна (подготвително помещение с мивка с
топла вода, дестилатор, автоклави, термостати,
апарати за стерилизация и пастьоризация, сушилни), хладилник за съхраняване на колекция
микроорганизми, микроскопи, везни, клатачен
апарат, лабораторни прибори, пособия, материали и реактиви.
4.2.4. Учебна лаборатория по химико-технологичен и екологичен контрол
Предназначена е за провеждане на упражнения
по химико-технологичен и екологичен контрол.
Оборудването следва да осигурява провеждането
на учебния процес, свързан със съвременните
методи за химико-технологичен контрол и анализ
на суровини, полупродукти и готови продукти в
химични и хранително-вкусови производства; за
анализ и контрол на води, почви и въздух; оптични
методи на анализ; електрохимични методи на анализ; газова хроматография и газометричен анализ.
Освен необходимата апаратура за осъществяване
на посочените анализи оборудването включва:
компютри, демонстрационна маса, дестилатор,
сушилни, пещи, камина, водни, пясъчни и маслени бани, центрофуги, технически и аналитични
везни, pH метри, полярограф, уред за електротегловен анализ, фотометри, спектрофотометри,
рефрактометри, хроматограф, дебеломер, статив
с комплект от реактиви за качествен анализ,
лабораторни прибори и пособия и др. съобразно
действащите нормативи.
4.2.5. Учебна работилница
В учебната работилница се провежда обучението по практика на специалността „Контрол на
качеството в металургията“. Учебната работилница трябва да осигурява работни места за всички
обучавани, както и работно място за обучаващия.
4.2.5.1. Основно оборудване
Шлосерски шкаф с инструменти – флашки,
тръбни ключове, ножовки, машинка за запояване
на пластмасови тръби, резци, пили, чертилки,
нивелир, бензинови лампи и др.; работни маси
с шлосерски стиски.
4.2.5.2. Учебни пособия
Демонстрационни макети на инсталации,
филтри, тръби, кранове, вентили, клапани и други инструменти за работа; онагледяващи табла.
5. Изисквания към обучаващите
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават лица
със завършено висше образование по съответната
специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления, приет от Министерски
съвет с Постановление № 125 от 2002 г. (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица без
висше образование и без професионална квалификация „учител“, ако са придобили съответната
професионална квалификация при условията и
по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания, умения и компетентности.
1092
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НАРЕДБА № 11
от 8 февруари 2019 г.

за придобиване на квалификация по профе
сията „Военнослужещ – санитарен инструктор“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията
863070 „Военнослужещ – санитарен инструктор“ от област на образование „Обществена
сигурност и безопасност“ и професионално
направление 863 „Военно дело и отбрана“
съгласно Списъка на професиите за професио
нално образование и обучение по чл. 6, ал. 1
от Закона за професионалното образование
и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт
за придобиването на квалификация по професията 863070 „Военнослужещ – санитарен
инструктор“ съгласно приложението към тази
наредба определя изискванията за придобиването на четвърта степен на професионална квалификация за специалността 8630701
„Транспортиране на пострадали и болни хора,
оказване на първа помощ и последващо асистиране на лекари“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 4 от Закона
за професионалното образование и обучение
се разработват учебни планове за лица, навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към
кандидатите, описанието на професи ята,
единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт
за придобиване на квалификация по професията 863070 „Военнослужещ – санитарен
инструктор“ включва общата, отрасловата и
специфичната професионална подготовка с
необходимите професионални компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на професията след
завършване на обучението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за
предучилищното и училищното образование.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев

Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Военнослужещ – санитарен инструктор“
Професионално направление:
863

Военно дело и отбрана

Наименование на професията:
863070 Военнослужещ – санитарен инструктор

Код

Специалности

Ниво
Ниво
по
по
Степен
Нацио Еврона пронална пейска
фесиоквали- квалинална
фикафикаквалиционна ционна
фикация
рамка рамка
(НКР) (ЕКР)

Тра нспор тиране на
пост ра дали и бол
ни хора,
оказване
8630701
Четвърта
на първа
помощ и
послед ващо асисти
ране на лекари
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1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен на
професионална квалификация съгласно Закона
за професионалното образование и обучение
(ЗПОО)
За придобиване на четвърта степен на професионална квалификация по професията „Военнослужещ – санитарен инструктор“ от Списъка
на професиите за професионално образование
и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден
от министъра на образованието и науката със
Заповед № РД 09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм.
със Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.) изиск
ванията за входящото минимално образователно равнище за лица, навършили 16 години, е
завършено средно образование.
Здравословното състояние на кандидата се
удостоверява с медицински документ, доказващ,
че професията, по която желае да се обучава,
не му е противопоказна.
За обучение по професия „Военнослужещ –
санитарен инструктор“, специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване
на първа помощ и последващо асистиране на
лекари“, с придобиване на четвърта степен на
професионална квалификация лицата трябва да
притежават Свидетелство за правоуправление на
МПС, категория „В“, придобито в съответствие
с Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда
за обучение на кандидатите за придобиване на
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правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване
на разрешение за тяхното обучение (ДВ, бр. 82
от 2002 г.) и съгласно учебната документация за
обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, утвърдена
от министъра на образованието и науката, в
съответствие с чл. 153, т. 1 от Закона за движение по пътищата; да отговарят на изискванията
на Наредба № I-141 от 2002 г. за условията и
реда, при които се ползва специален режим на
движение на моторните превозни средства (ДВ,
бр. 94 от 2002 г.).
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Военнослужещ – санитарен инструктор“ или
по част от нея чрез валидиране на придобити с
неформално или информално учене резултати от
ученето се осъществява съгласно Наредба № 2
от 2014 г. за условията и реда за валидиране на
професионални знания, умения и компетентности, издадена от министъра на образованието и
науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Военнослужещият – санитарен инструктор,
може да работи във военните формирования
на Българската армия и в други военизирани
структури за нуждите на въоръжените сили,
както и в съставите на многонационални екипи
в страната и извън нея.
Основната задача на военнослужещите – санитарни инструктори, е оказване на първа помощ,
евакуация и транспортиране на ранени, поразени, болни и пострадали, и при необходимост
подпомагане на по-високо к ва лифицирани я
медицински персонал. Военнослужещите – санитарни инструктори, изпълняват дейностите
съгласно специфичната нормативна уредба за
оказване на спешна помощ.
Военнослужещият – санитарен инструктор,
под пома га мед и ц и нск и т е спец иа л ис т и п ри
оказване на първа помощ на пациенти в спешно
състояние на мястото на инцидента. Той също
така транспортира пациенти в спешно състояние (болни, ранени) до лечебно заведение, следи
жизнените функции на пациента по време на
транспортирането и оказва съответните грижи
в рамките на своите компетентности.
В своята дейност военнослужещият – санитарен инструктор, следи за спазване на хигиеннопротивоепидемичните мероприятия във военните
формирования.
Дейностите на военнослужещия – санитарен
инструктор, преди тръгване за участие в занятия по подготовка на военните формирования,
при участие в операции и мисии в състава на
български или многонационални формирования,
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съвместни действия за спасителни и неотложни
аварийно-възстановителни работи, дейности при
работа в бойни условия на суша и в открито море
включват: проверка на оперативната готовност
на транспортните средства (санитарни автомобили, реанимобили, линейки) и отговорност за
наличността и изправността на техническото
оборудване и медицинската апаратура.
Отговорностите му по време на медицинско
осигуряване на участие в занятия, операции,
мисии, съвместни действия за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при
работа в бойни условия на суша и в открито море
включват: управление на специализирано превозно средство до местоназначението, оценка на
обстановката на място и докладване по команден
ред, подпомагане на лекарите и медицинските
специалисти по здравни грижи по оказване на
първа помощ на пострадал, осъществяване на
контакт с лечебните заведения от структурата
на ВМА и други лечебни заведения в района,
предаване на пациента на персонала в лечебното
заведение.
Трудовите дейности на военнослужещия – санитарен инструктор, след завръщане от медицинско осигуряване на участие в занятия по
подготовка на военните формирования, участие
в операции и мисии в състава на български или
многонационални формирования, съвместни
действия за спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи, дейности при работа в
бойни условия включват: почистване и дезинфекциране на превозното средство и използваното
оборудване, възстановяване на оперативната
готовност на превозното средство и оборудването,
анализ на поведението на членовете на екипа
(като е възможно включване и на лекари и други
медицински специалисти). Като част от екип,
оказващ помощ на лица със спешни състояния,
той съдейства на лекарите и медицинските специалисти по здравни грижи при осъществяване
на диагностично-лечебния процес и проверява
наличните лекарствени продукти, медицински
пособия и консумативи.
Военнослужещият – санитарен инструктор,
организира и контролира дейността на подчинения му личен състав, провежда обучението
на войскова единица (група, отделение, екипаж,
разчет), заявява и отчита материални средства,
техника, въоръжение и боеприпаси.
При изпълнение на службата си военнослужещия – санитарен инструктор, се ръководи
от заповедите, разпорежданията и указанията
на по-горестоящите в йерархията командири и
началници. Той отговаря за опазване на живота
и здравето на подчинените му военнослужещи
и гражданите, както и за опазване на техниката
и околната среда.
Военнослужещият – санитарен инструктор,
използва: въоръжение, военна техника, бойни
припаси, взривни материали и пиротехнически
средства, материали и консумативи, запасни части и принадлежности за ремонт (стационарни и
подвижни), техническа и отчетна документация,
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колективни и индивидуални средства за защита,
работно облекло, медицинска апаратура, техника,
медицински пособия и консумативи и др.
Военнослужещият – санитарен инструктор,
работи както на открито, така и на закрито при
повишен риск.
Той осъществява дейности по оказване на
първа помощ, свързани с първоначална оценка
и поддържане на основните жизнени функции
на пострадал или ранен и с осигуряване на
специализиран транспорт до лечебно заведение.
При изпълнение на медицински дейности
военнослужещият – санитарен инструктор, е
подчинен на лекарите и на медицинските специалисти по здравни грижи, прилага и изпълнява
техните указания, съвети и разпореждания.
Оказването на първа помощ на пациенти
в спешно състояние изисква висока степен на
отговорност и благонадеж дност. Военносл ужещият – санитарен инструктор, следва да е в
състояние бързо да взема адекватни решения в
екстремни условия и да изпълнява разпореждания, както и да действа ефикасно, като отчита
и психическото състояние на пациента.
Ва ж н и к ачес т ва, кои т о воен носл у жещ ият – санитарен инструктор, трябва да притежава, са съпричастност, способност за работа в
екип, честност, дискретност, съобразителност,
организираност, способност за бързо реагиране
и вземане на правилни решения в критична
ситуация, устойчивост на вниманието в условия
на стрес.
Нормалната продължителност на служебното време на военнослужещия – санитарен
инструктор, е 8 часа дневно и 40 часа седмично
при 5-дневна работна седмица. Задължението за
служебно време и за разположение на военнослужещия – санитарен инструктор, е в съответствие
със Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лицата, придобили четвърта степен на професионална квалификация по професията „Военнослужещ – санитарен инструктор“, могат да
продължат обучението си по друга професия
от професионално направление „Военно дело
и отбрана“.
При обу чението единиците резул тати от
ученето по общата професионална подготовка
и по отрасловата професионална подготовка се
зачитат.
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на
единиците резултати от ученето, които лицата
не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011)
в Република България, утвърдена със Заповед
№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на
труда и социалната политика, посл. изм. и доп.
със Заповед № РД-01-149 от 26.02.2018 г.
Съгласно НКПД – 2011, придобилият четвърта степен на професионална квалификация
по п рофеси я та „Военносл у жещ – сани тарен
инструктор“, специалност „Транспортиране на
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пострадали и болни хора, оказване на първа
помощ и последващо асистиране на лекари“,
може да заема следните длъжности от НКПД:
3258-3001 „Парамедик“,
0210-3001 „Военнослужещ, сержант“, както и
други длъжности, допълнени при актуализиране
на НКПД.
Придобили ят четвърта степен на професионална квалификация по професия „Военнослужещ – санитарен инструктор“ може да
бъде назначен на сержантска длъжност по установения във въоръжените сили на Република
България ред.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на ЕРУ по видове професионална
подготовка
ЕРУ по обща професионална подготовка –
единна за всички професии с четвърта степен
на професионална квалификация
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия на
труд (ЗБУТ)
Р У 1.1. (Резултат от учене) Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работното място
Р У 1.2. Участва в създаването на организация
за осъществяване на превантивна дейност по
опазване на околната среда
Р У 1.3. Създава организация за овладяването
на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Предприемачество
Р У 2.1. Познава основите на предприемачеството
РУ 2.2. Формира предприемаческо поведение
Р У 2.3. Участва в разработването на план за
дейността
ЕРУ 3. Икономика
Р У 3.1. Познава основите на пазарната икономика
Р У 3.2. Познава характеристиките на дейността в организацията
ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за всички професии от професионалното направление „Военно дело и отбрана“
ЕРУ 4. Комуникация и чужд език
Р У 4.1. Общува ефективно в работния екип
(медицинската служба на военното формирование)
РУ 4.2. Осъществява делова комуникация
Р У 4.3. Комуникира на чужд език във връзка
с професията
ЕРУ 5. Информационни и комуникационни
технологии (ИКТ)
РУ 5.1. Комуникира посредством ИКТ
Р У 5.2. Използва съвременните информацион
ни и комуникационни технологии
РУ 5.3. Решава проблем при работата с ИКТ
ЕРУ 6. Организация на труда
РУ 6.1. Познава организационната структура
РУ 6.2. Организира работния процес
Р У 6.3. Отговаря за разпределението на дейностите в медицинската служба на военното
формирование
ЕРУ 7. Военнa подготовка
Р У 7.1. Спазва правилата за защита от масово
поразяване
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РУ 7.2. Овладява аварийни ситуации
Р У 7.3. Участва в ритуали и церемонии на
Българската армия
Р У 7.4. Спазва нормативните документи в
армията
РУ 7.5. Притежава лидерски качества
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и
последващо асистиране на лекари“ – четвърта
степен на професионална квалификация
ЕРУ 8. Бойна подготовка
РУ 8.1. Притежава физическа подготовка
РУ 8.2. Притежава тактическа подготовка
РУ 8.3. Притежава огнева подготовка
РУ 8.4. Притежава строева подготовка
РУ 8.5. Притежава морска подготовка
ЕРУ 9. Инструкторска дейност
Р У 9.1. Организира инструктажа на военнослужещите за оказване на първа помощ на
пострадали
Р У 9.2. Инструктира военнослужещите от
военното формирование за лечебно-евакуационни мероприятия на пострадали
Р У 9.3. Инструктира военнослужещите от
военното формирование за спазването на
санитарно-хигиенните правила и норми
ЕРУ 10. Анатомия и физиология на човека
Р У 10.1. Познава устройството и функциите
на системите в човешкия организъм
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 У 10.2. Разпознава белезите на патологични
Р
нарушения в системите на човешкия организъм
ЕРУ 11. Спазване на хигиенните изисквания
РУ 11.1. Извършва дезинфекция
РУ 11.2. Извършва стерилизация
РУ 11.3. Извършва дезинсекция и дератизация
ЕРУ 12. Оборудване в спешната медицинска
помощ
Р У 12.1. Използва апарати, инструменти и
консумативи
Р У 12.2. Управлява автомобил за спешна
медицинска помощ
Р У 12.3. Следи за изправността на автомобила
за спешна медицинска помощ
Р У 12.4. Работи с информация, специфична
за спешната помощ
ЕРУ 13. Евакуация на пострадал от мястото
на инцидента
Р У 13.1. Извършва успешно евакуация на
пострадал от мястото на инцидента
Р У 13.2. Предприема действия при кризисни
и бедствени ситуации
ЕРУ 14. Асистиране при оказване на първа
помощ
Р У 14.1. Разпознава основните белези на
различните състояния при деца и възрастни
РУ 14.2. Оказва първа помощ на пострадал
Р У 14.3. Подпомага лекаря в поддържането
на жизнените функции на пострадалия
РУ 14.4. Грижи се за психическата устойчивост
на пострадалия
3.2. Описание на ЕРУ

ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с четвърта степен на професионална квалификация
ЕРУ 1
Наименование на еди- Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
ницата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на про- Военнослужещ – санитарен инструктор
фесията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 1.1:

Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд на работното място

Знания

· П
 ознава в детайли разпоредбите за осигуряване на здравословни и без
опасни условия на труд
· Познава основните елементи на организацията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
· Познава в детайли рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и при трудовите дейности, свързани с конкретната
професионална квалификация
· Познава в детайли необходимите мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд
· Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по
правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
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Умения

· К
 онтролира процеса по изготвяне на инструкции за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
· О рганизира извършването на трудовите дейности при спазване на нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд
· И звършва контрол (при необходимост) на изпълнението на трудовите
дейности при спазване на разпоредбите за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд
· И нструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд
· Разпознава рисковете за здравето и безопасността при различни трудови
дейности
· И зползва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд

Компетентности

· У
 частва в създаването на организация за осигуряване на безопасни условия на работа
· Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
· Предприема мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на
рисковете за здравето и за безопасност на работното място при различните трудови дейности

Резултат от учене 1.2:

Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна
дейност по опазване на околната среда

Знания

· П
 ознава разпоредбите за опазване на околната среда при конкретната
трудова дейност
· Познава в детайли рисковете от замърсяване на околната среда при конкретната трудова дейност и при свързаните трудови дейности
· О писва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
· Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни
продукти

Умения

· О
 рганизира и контролира сортирането/съхранението на опасни продукти
и излезли от употреба материали, консумативи и др. при спазване технологията за събиране и рециклиране

Компетентности

·
·
·
·

Резултат от учене 1.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

· П
 ознава нормативните разпоредби за осигуряване на аварийна безопасност
· Познава в детайли основните изисквания за осигуряване на аварийна
безопасност
· О бяснява стъпките за действия при аварии и аварийни ситуации
· О бяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
· Познава реда за разследване на трудови злополуки

Умения

· И
 зползва терминологията за описване на аварийните ситуации
· С ъздава организация за осъществяване на контрол по спазване на мерките
за пожарна и аварийна безопасност
· Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
· Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
· О казва първа помощ на пострадали при авария
· И зброява основните рискове, които могат да доведат до аварии и аварийни
ситуации
· О казва първа помощ на пострадали при авария

Компетентности

· О
 рганизира овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна
безопасност
· А ктуализира вътрешнофирмените правила за пожарна и аварийна без
опасност

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий

 ритежава екологично съзнание за опазване на околната среда
П
А нализира причините за екологично замърсяване
Участва в разработването на правила за опазване на околната среда
С леди за спазване на изискванията и правилата за опазване на околната
среда
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Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Владее теоретични знания за:
ü х игиенните норми
ü з дравословните и безопасни условия на труд на работното място
ü п ревантивната дейност за опазване на околната среда
ü овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на
пострадали
За средство 2:
· И збира бързо най-адекватното поведение при зададената рискова ситуация
· Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ
ЕРУ 2
Наименование на еди- Предприемачество
ницата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на про- Военнослужещ – санитарен инструктор
фесията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

· Д
 ефинира същността на предприемачеството
· И зброява видовете предприемачески умения

Умения

· А
 нализира практически примери за успешно управление на дейността на
дадена организация

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да даде нови идеи за успешно изпълнение на
трудовите дейности

Резултат от учене 2.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

· О
 писва характеристиките на предприемаческото поведение
· И зброява икономическите условия и правилата за ефективнa организация
на дейността

Умения

· П
 рилага правилата за организация на дейността
· Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да предложи решения за оптимизиране на
трудовите дейности в медицинската служба

Резултат от учене 2.3:

Участва в разработването на план за дейността

Знания

· И
 зброява основните елементи, изисквания и етапи при разработване на
план за дейността
· Посочва факторите на обкръжаващата среда
· О писва реда за реализиране на доставка – проучване, снабдяване и отчитане на материалните средства в армията

Умения

· П
 ланира снабдяването на медицинската служба на военното формирование
с необходимите медикаменти, превързочни и други санитарни материали
· А нализира дейностите в работната организация на медицинската служба

Компетентности

· Разработва в екип проект на план за дейността на медицинската служба

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Владее основните теоретични постановки в областта на предприемачеството
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий
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ЕРУ 3
Наименование на еди- Икономика
ницата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на про- Военнослужещ – санитарен инструктор
фесията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

·
·
·
·

Умения

· П
 рилага в работата си основните принципи на пазарната икономика
· И нформира се за успешни практически примери за управление на различни делови начинания

Компетентности

· С
 пособен е да идентифицира успешни практически примери за управление
на делови начинания, като обясни ролята на всеки икономически субект,
ангажиран в тях

Резултат от учене 3.2:

Познава характеристиките на дейността в организацията

Знания

· П
 осочва основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
· Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и др.

Умения

· О
 рганизира работните дейности в медицинската служба
· Прилага в работата си принципите за ефективно осигуряване и разпределяне на ресурсите

Компетентности

· С
 пособен е да анализира икономическите принципи в контекста на дейността на дадената организация

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Казус по зададен сценарий

 бяснява общата теория на пазарната икономика
О
З апознат е с икономическите проблеми – оскъдност, ресурси, избор и др.
О писва ролята на държавата в пазарната икономика
И зрежда видовете икономически субекти

Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· В ладее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проб
лема в зададения казус/сценарий
ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за всички професии от професионалното
направление „Военно дело и отбрана“
ЕРУ 4
Наименование на еди- Комуникация и чужд език
ницата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на про- Военнослужещ – санитарен инструктор
фесията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 4.1:

Общува ефективно в работния екип (медицинската служба на военното
формирование)

Знания

· И
 зброява длъжностите в екипа, техните роли и работни взаимоотношения
· О писва функциите на медицинската служба на военното формирование,
в което работи
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Умения

· К
 омуникира с екипа и персонала на лечебните заведения при изпълнение
на служебните задължения
· С пазва каналите за вътрешна комуникация, установени в медицинската
служба на военното формирование

Компетентности

· С
 пособен е да осъществява ефективна комуникация с всички участници
в трудовата дейност съобразно работния протокол

Резултат от учене 4.2:

Осъществява делова комуникация

Знания

·
·
·
·

 писва етичните норми в комуникацията
О
И зрежда правилата за вербална и невербална комуникация
Посочва правилно поведение при конфликт
И зброява правилата и изискванията за делова кореспонденция

Умения

·
·
·
·

 оди делова комуникация – писмена и устна
В
С ъбира необходимата информация според изискванията на колеги и пациенти
Разпознава конфликтни ситуации
С ъдейства за решаване на конфликтни ситуации

Компетентности

· П
 ровежда устна и писмена комуникация с колеги и пациенти, като спазва
правилата на военното формирование, в което работи

Резултат от учене 4.3:

Комуникира на чужд език във връзка с професията

Знания

· В
 ладее професионалната терминология на чужд език, свързана с упражняваната професия
· В ладее специфична за медицинското формирование терминология на
чужд език

Умения

· Р
 азбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др.)
· Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
· Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с колеги и
пациенти

Компетентности

· В
 ладее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна
комуникация по професионални теми при изпълняване на служебните
си задължения

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададена ситуация

Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира задълбочени знания относно ефективното общуване в работна среда
За средство 2:
· Провежда ползотворни разговори по професионални теми на чужд език
ЕРУ 5
Наименование на еди- Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
ницата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на про- Военнослужещ – санитарен инструктор
фесията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 5.1:

Комуникира посредством ИКТ

Знания

·
·
·
·

 зброява
И
И зброява
И зброява
О бяснява

доставчици на услугата електронна поща
софтуер за аудио- и видеоразговори
доставчици на услуги за споделяне на файлове
начините за онлайн пазаруване и плащане
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Умения

·
·
·
·

Компетентности

· Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 5.2:

Използва съвременните информационни и комуникационни технологии

Знания

· П
 осочва възможностите за изготвяне на файлове с различен формат
· И зброява възможностите за обработване на файлове с различен формат
· О писва начините за съхранение на цифрова информация на различни
електронни носители
· О писва начините за преместване на файлове от една поддиректория
(папка) в друга
· Различава програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание
(текст, изображение, аудио, видео)

Умения

· Т
 ърси информация, като прилага различни филтри и използва оператори
за търсене (символи и др.)
· С ъздава файлове с различен формат
· О бработва файлове с различен формат
· З аписва в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения,
аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин, използвайки
поддиректории (папки)
· Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности

· Д
 емонстрира самостоятелно използване на информационни и комуникационни технологии

Резултат от учене 5.3:

Решава проблем при работата с ИКТ

Знания

· О
 писва начините за решаване на рутинни проблеми при използването на
цифрови технологии
· И зброява възможните решения на често срещани проблеми при работа
с ИКТ

Умения

· П
 редприема основни стъпки за защита на устройствата, с които работи
(например инсталира антивирусни програми и пароли)
· Прилага мерки за решаване на възникнал проблем в работа с ИКТ

Компетентности

· С
 пособен е да разреши рутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ
(например чрез затваряне на програма, повторно стартиране на компютъра, проверка на интернет връзка и др.)

Средства за оценяване:

Средство 1:
· И зпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформлението на цифрово съдържание
Средство 2:
· И зпълнение на задача, свързана с решаване на възникнал проблем при
работа с ИКТ

 зползва електронна поща
И
И зползва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
С поделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията
И зползва електронни услуги за онлайн разплащане

Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен/компютърен кабинет, персонален компютър или лаптоп и достъп
до интернет
Критерии за оценяване: За средства 1 и 2:
· Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното време. Демонстрирани са професионални знания,
умения и компетентности, свързани с използването на ИКТ
ЕРУ 6
Наименование на еди- Организация на труда
ницата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на про- Военнослужещ – санитарен инструктор
фесията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 6.1:

Познава организационната структура
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Знания

·
·
·
·

 осочва структурата на военните формирования
П
О писва организационната структура на лечебните заведения
И дентифицира правилата за вътрешния ред
О писва политиката по осигуряване на качество

Умения

·
·
·
·

 пазва трудовата дисциплина
С
С пазва йерархичната подчиненост в работата си
С пазва йерархията при решаване на проблеми
Прилага изискванията за осигуряване на качеството

Компетентности

· И
 зпълнява работните си задължения, като спазва вътрешните правила
и йерархията

Резултат от учене 6.2:

Организира работния процес

Знания

· О
 писва методи за нормиране на работния процес
· И зброява нормативните документи, свързани с упражняваната професия
· О бяснява изискванията за ефективно планиране на ресурси, свързани с
работния процес

Умения

· С
 ъставя график на работните задачи
· С пазва основните нормативни актове, свързани с упражняваната професия
· П ланира медицинското осигуряване на военното формирование

Компетентности

· Е
 фективно организира работния процес на военните формирования
· Предлага и мотивира необходимостта от промени в организацията на
работния процес

Резултат от учене 6.3:

Отговаря за разпределението на дейностите в медицинската служба на
военното формирование

Знания

· П
 осочва видовете дейности в медицинското осигуряване на военните
формирования
· О бяснява изискванията за изпълнение на видовете дейности по медицинско осигуряване
· О писва начините за организация на дейностите по медицинско осигуряване

Умения

· О
 рганизира дейностите по медицинското осигуряване
· С ъдейства за ефективното медицинско осигуряване на военните формирования

Компетентности

· С
 пособен е в екип да работи за ефективно обезпечаване на дейностите
по медицинското осигуряване

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен случай на пациент

Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Дефинира основните теоретични понятия при организацията на работния
процес
За средство 2:
· Демонстрира задълбочени познания за ефективно медицинско осигуряване
на военните формирования
ЕРУ 7
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 7.1:
Знания

Военна подготовка
5
5
Военнослужещ – санитарен инструктор
5
5
Спазва правилата за защита от оръжия за масово поразяване
· О писва поразяващите фактори на оръжията за масово поразяване
· И зброява видовете защитни средства за ядрена химическа и биологическа
защита (ЯХБЗ), сигнализация и маркировка за осигуряване на безопасна
работа
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Умения

· И
 зползва средствата за защита от ЯХБЗ
· О сигурява безопасността на местата за оказване на спешна помощ

Компетентности

· С
 пазва мерките за защита и безопасност, като се отнася с отговорност
към живота и здравето на хората

Резултат от учене 7.2:

Овладява аварийни ситуации

Знания

·
·
·
·

Умения

· О
 владява аварийни ситуации, които могат да възникнат при полеви занятия по огнева и тактическа подготовка
· О владява аварийни ситуации, които могат да възникнат при участие в
операции за поддържане на мира
· О владява аварийни ситуации, които могат да възникнат при бойни условия на работа
· О рганизира действията на екипа при аварии

Компетентности

· Р
 еагира адекватно и отговорно при овладяване на възникнали аварийни
ситуации в съответствие с нормативните изисквания и вътрешни правила
за аварийна безопасност

Резултат от учене 7.3:

Участва в ритуали и церемонии на Българската армия

Знания

· И
 зброява държавните символи и институции на Република България
· Посочва ритуали (церемонии) с участието на войски
· О писва необходимото медицинско осигуряване по време на ритуали (церемонии) с участието на войски

Умения

· П
 ланира медицинското осигуряване при участието на военни формирования в ритуали (церемонии)
· О рганизира медицинското осигуряване по време на ритуали (церемонии)
с участието на войски

Компетентности

· Е
 фективно участва в екип за обезпечаване на медицинското осигуряване
по време на ритуали (церемонии) с участието на войски

Резултат от учене 7.4:

Спазва нормативните документи в армията

Знания

· П
 ознава нормативната уредба в Българската армия
· И зброява основни законови и подзаконови нормативни актове, касаещи
военната служба

Умения

· Р
 аботи с нормативни документи, регламентиращи дейността в Българската армия
· И зготвя документи, като прилага нормативните изисквания

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да отдава заповеди, спазвайки законовите
изисквания

Резултат от учене 7.5:

Притежава лидерски качества

Знания

·
·
·
·

Умения

· П
 оддържа военната униформа в подходящ вид
· Контролира вида и поведението на подчинените си
· Прилага различни мотивационни техники в управлението на подчинените си

Компетентности

· С
 пособен е ефективно да използва различните лидерски стилове в ежедневната си дейност

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий

 зброява нормативните документи за аварийна безопасност
И
И зрежда правилата за работа при аварийни ситуации
О писва различни видове аварийни ситуации
О писва реда за разследване на аварии и злополуки

 писва подходящия външен вид на военнослужещия
О
Посочва основните лидерски стилове
О писва факторите, влияещи върху използването на лидерските стилове
О бяснява методите за повишаване на мотивацията на подчинените

Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
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Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира теоретични познания относно: безопасна работа и овладяване на аварийни ситуации, превантивна дейност за предотвратяване на
аварии, оказване на първа помощ при аварии; ритуалите в Българската
армия; нормативната регулация на войнската дейност и поведение; различните лидерски стилове
За средство 2:
· И збира бързо и без колебание най-адекватния тип поведение при зададена рискова ситуация. Вярно и точно определя необходимите действия
за оказване на първа помощ. Посочва най-подходящия лидерски стил,
приложим към зададената ситуация
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Транспортиране на пострадали
и болни хора, оказване на първа помощ и последващо асистиране на лекари“ – четвърта степен на
професионална квалификация
ЕРУ 8
Наименование на еди- Бойна подготовка
ницата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на про- Военнослужещ – санитарен инструктор
фесията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 8.1:

Притежава физическа подготовка

Знания

· О
 писва нормативите по физическа подготовка в Българската армия
· И зброява различни видове физически упражнения
· О писва мерките за безопасност при физически натоварвания

Умения

· Д
 емонстрира добра физическа и двигателна култура
· Прилага мерки за безопасност при физически натоварвания
· Провежда физическа подготовка с подчинените си

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да изпълнява комплекс от физически дейности,
както и да провежда комплекс от физически дейности с подчинените

Резултат от учене 8.2:

Притежава тактическа подготовка

Знания

·
·
·
·

Умения

· К
 омандва войскова единица до взвод
· Прилага оперативни похвати

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да оцени адекватно оперативна и разузнавателна
информация и да приложи ефективни оперативни похвати
· В зема адекватни решения според оперативната обстановка

Резултат от учене 8.3:

Притежава огнева подготовка

Знания

· И
 зброява основните части на стрелковото оръжие
· Посочва основните части на ръчните гранати
· О писва взаимодействието на частите и механизмите на стрелковото оръжие и ръчните гранати

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 амостоятелно и точно борави със стрелково оръжие и боеприпаси при
отчитане на всички рискове при работа с оръжие

Резултат от учене 8.4:

Притежава строева подготовка

Знания

· О
 писва устава на строевата подготовка
· Н азовава методите на строева подготовка
· И зброява наставленията за строева подготовка

 писва организацията и бойното използване на подразделението
О
З апознат е с методиката за провеждане на тактическа подготовка
И зброява действията на командира на подразделението
Посочва съставните елементи на процеса на вземане на решения от командира

 орави с оръжие
Б
Разглобява оръжие
Почиства оръжие
С глобява оръжие
И звършва стрелба със стрелково оръжие
Х върля ръчна граната
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Умения

· Д
 емонстрира наставление за строева подготовка
· И зпълнява строеви занятия

Компетентности

· С
 пособен е да проведе строеви занятия, като спазва изискванията за
строева подготовка

Резултат от учене 8.5:

Притежава морска подготовка

Знания

·
·
·
·
·
·

 осочва мерките за безопасност на море
П
О писва индивидуалните и колективните защитни средства
И зброява спасителните средства на борда
М аркира разположението на борда на спасителните средства
Ф ормулира действията при команда „Човек зад борда“
Различава видовете морски възли

Умения

·
·
·
·
·

 зползва индивидуалните и колективните защитни средства
И
Преценява обстановката при аварийна ситуация
И зползва спасителните средства на борда по предназначение
Прилага действия по време на спасителни операции
Връзва морски възли с различна сложност

Компетентности

· В
 зема самостоятелно решения при аварийна ситуация и дава правилни
указания за действия при различни ситуации в открити води

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Практически изпит
Средство 2:
· П исмен или устен изпит
Средство 3:
· Решаване на казус по зададен случай

Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Полигон; лодъчен парк
За средства 2 и 3:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· И зпълнение на упражнения за норматив
· Р ъководене на физическа подготовка
· Поразяване на мишените
· Разглобяване, почистване и сглобяване на оръжие
· И зпълняване на строева подготовка
· Правилна направа на определени морски възли
За средства 2 и 3:
· Ясно и точно дефинира теоретични понятия в областта на общата тактика
· Точно изброява мерките за безопасност на море, индивидуалните и колективните средства за защита и използването им
ЕРУ 9
Наименование на еди- Инструкторска дейност
ницата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на про- Военнослужещ – санитарен инструктор
фесията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 9.1:

Организира инструктажа на военнослужещите за оказване на първа помощ
на пострадали

Знания

· И
 зброява начините и способите за оказване на първа помощ на пострадали
· О писва медицинската апаратура за оказване на първа помощ на пострадали
· Дефинира алгоритъма на дейностите при оказване на първа помощ на
пострадали

Умения

· Д
 емонстрира различни техники за оказване на първа медицинска помощ
на пострадалите пред военнослужещите от военното формирование
· Показва използването на медицинска апаратура за оказване на първа
медицинска помощ на пострадалите пред военнослужещите от военното
формирование
· Координира дейностите на сформирания екип за оказване на първа медицинска помощ на пострадали
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Компетентности

· С
 пособен е ефективно да проведе инструктаж на военнослужещите от военното формирование за основните дейности при оказване на първа помощ

Резултат от учене 9.2:

Инструктира военнослужещите от военното формирование за лечебно-евакуационни мероприятия на пострадали

Знания

· О
 писва начините и способите за осъществяване на лечебно-евакуационните мероприятия на пострадали
· Посочва медицинските и помощните средства за осъществяване на лечебно-евакуационните мероприятия на пострадали
· Н азовава алгоритъма на дейностите при лечебно-евакуационните мероприятия на пострадали

Умения

· Д
 емонстрира различни техники за лечебно-евакуационните мероприятия
на пострадалите
· И нструктира за използването на медицинските и помощните средства за
осъществяване на лечебно-евакуационните мероприятия на пострадали
· Демонстрира координацията на дейностите на сформирания екип при
осъществяване на лечебно-евакуационните мероприятия на пострадали

Компетентности

· С
 пособен е ефективно да проведе инструктаж на военнослужещите от военното формирование за лечебно-евакуационни мероприятия на пострадали

Резултат от учене 9.3:

Инструктира военнослужещите от военното формирование за спазването
на санитарно-хигиенните правила и норми

Знания

· О
 писва санитарно-хигиенните правила и норми във военното формирование
· И зрежда мероприятията за опазване здравето на военнослужещите

Умения

· И
 нструктира личния състав на военното формирование за спазване на
санитарно-хигиенните правила и норми във военното формирование
· Провежда занятия за личната и колективната хигиена във военното формирование
· Организира санитарно-профилактичната работа във военното формирование
· Контролира спазването на санитарно-хигиенните изисквания във военното
формирование

Компетентности

· С
 пособен е ефективно да следи за спазването на хигиенните правила и
норми във военното формирование и да провежда инструктаж на военнослужещите

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен или устен изпит
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен случай

Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Полигон
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира способност да проведе инструктаж за основните теоретични
познания относно: оказване на първа помощ на пострадали; организация
на екипите по извършване на лечебно-евакуационните мероприятия на
пострадали; нормативната регулация на санитарно-хигиенните изисквания във военното формирование; личната и колективната хигиена на
военнослужещите
За средство 2:
· Демонстрира адекватен тип поведение при решаване на зададения казус.
Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ
и лечебно-евакуационните мероприятия на пострадалите. Демонстрира
лидерски умения за управление и координиране дейността на екипите
ЕРУ 10
Наименование на еди- Анатомия и физиология на човека
ницата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на про- Военнослужещ – санитарен инструктор
фесията:
Ниво по НКР:

5
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Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 10.1:

Познава устройството и функциите на системите в човешкия организъм

Знания

· И
 зброява органите и системите в човешкия организъм
· О писва основните функции на човешките органи и системи
· Демонстрира теоретични знания за анатомията и физиологията на човешкия организъм

Умения

· Р
 азличава анатомичните структури в човешкия организъм
· Разпознава различните физиологични процеси в човешкия организъм

Компетентности

· С
 пособен е да приложи знанията си по анатомия и физиология на човешкия организъм при работа с пациент

Резултат от учене 10.2:

Разпознава белезите на патологични нарушения в системите на човешкия
организъм

Знания

· Д
 емонстрира разбиране за взаимната връзка между анатомията и физиологията на човека
· О писва спешните състояния, изискващи незабавна първа помощ
· Демонстрира познаването на съвременните достижения в концепцията за
оказване на първа помощ

Умения

· О
 пределя нарушение в органите и функциите на човешкия организъм
· О пределя степента на увреждане на органите и функциите на човешкия
организъм при състояния, изискващи оказване на първа помощ

Компетентности

· А
 ргументира връзката между анатомичния орган и физиологичната му
функция при определяне на спешни състояния, изискващи незабавна
първа помощ

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен или устен изпит

Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет и манекени
Критерии за оценяване: За средство 1:
· О писва точно анатомични структури и физиологични процеси в човешкото тяло
ЕРУ 11
Наименование на еди- Спазване на хигиенните изисквания
ницата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на про- Военнослужещ – санитарен инструктор
фесията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 11.1:

Извършва дезинфекция

Знания

· О
 писва използваните средства за дезинфекция
· Посочва методите на дезинфекция
· И зброява етапите за извършване на дезинфекция

Умения

· П
 одготвя за употреба дезинфекционните разтвори в необходимата концентрация
· Подготвя медицински изделия, консумативи и материали за дезинфекция
· И звършва дезинфекция в работна среда

Компетентности

· С амостоятелно извършва дезинфекция, като избира най-удачния метод

Резултат от учене 11.2:

Извършва стерилизация

Знания

· П
 осочва методите на стерилизация
· О писва връзката между дезинфекцията и стерилизацията
· И зброява методите на стерилизация

Умения

· П
 одготвя медицински консумативи и материали за стерилизация
· И звършва стерилизация по различни методи

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да извърши стерилизация, като прецени найточния метод
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Резултат от учене 11.3:

Извършва дезинсекция и дератизация

Знания

·
·
·
·
·

 бяснява методите на дезинсекция и дератизация
О
О писва видовете дезинфекционни разтвори
Посочва начина на приготвяне на дезинфекционните разтвори
И зброява приложението на дезинфекционните разтвори
О писва спецификата на дезинсекцията и дератизацията

Умения

·
·
·
·

 рилага методите на дезинсекция и дератизация
П
Приготвя дезинфекционни разтвори
И зползва различни дезинфекционни разтвори
С ъхранява дезинфекционни разтвори

Компетентности

· П
 равилно извършва дезинсекция и дератизация, като подбира точно методите и разтворите за тях

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Решаване на тест или казус по зададен случай
Средство 2:
· И звършване на дезинфекция на автомобил за спешна медицинска помощ
Средство 3:
· Подготовка на медицински консумативи и материали за стерилизация

Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· А втомобил за спешна медицинска помощ съгласно актуална версия на
стандарт БДС EN 1789
За средство 3:
· С ъдове за стерилизация и медицински материали за стерилизация
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрирани знания за хигиенните правила и норми
За средство 2:
· При дезинфекцията на автомобила за спешна медицинска помощ е спазен
алгоритъмът. Препаратите за дезинфекция са разредени съгласно инструкциите на производителя. Използвани са подходящите лични предпазни
средства
За средство 3:
· При подготовката за стерилизация на медицинските материали е спазен
алгоритъмът. Медицинските материали са правилно подготвени и подредени
в съда за стерилизация. Поставен е индикатор. Съдът за стерилизация е
затворен и отворите му са проходими
ЕРУ 12
Наименование на еди- Оборудване в спешната медицинска помощ
ницата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на про- Военнослужещ – санитарен инструктор
фесията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 12.1:

Използва апарати, инструменти и консумативи

Знания

· П
 осочва апаратите, инструментите и консумативите с приложение в
спешната помощ
· О писва предназначението на апаратите, инструментите и консумативите
в спешната помощ
· И зброява начините за измерване на основни физиологични показатели
· Н азовава приложението на апаратите, инструментите и консумативите

Умения

· Р
 азграничава приложението на апаратите, инструментите и консумативите
· Демонстрира безопасна експлоатация на апаратите, инструментите и
консумативите в спешната помощ
· Установява отклонения от нормалния работен режим на медицинската
апаратура и инструментариум
· И змерва и регистрира основни физиологични показатели
· С леди за основните жизнени показатели
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Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да борави с апаратите, инструментите и консумативите в стандартни и спешни ситуации

Резултат от учене 12.2:

Управлява автомобил за спешна медицинска помощ

Знания

· П
 осочва стандартите за оборудване на специализираните превозни средства
· О писва функцията на различните уреди за управление на автомобила за
спешна медицинска помощ
· Посочва функциите на допълнителното и специалното оборудване
· И зброява изискванията при работа с комуникационните и навигационните устройства
· Н азовава възможните рискове, които могат да настъпят при превоз на
пострадали

Умения

· И
 збира подходящата скорост за управление на автомобила
· Т ранспортира пострадалия до лечебното заведение
· О пределя възможните рискове, които могат да настъпят при превоз на
пострадали
· И зползва уредите за управление и допълнителното оборудване на автомобила за спешна медицинска помощ
· И зползва специалното оборудване на автомобила за спешна медицинска
помощ
· Работи с комуникационните и навигационните устройства
· Предвижда опасните ситуации в пътното движение
· Реагира при техническа неизправност, която застрашава безопасността
на движението

Компетентности

· У
 правлява безопасно в специален режим на движение автомобила за
спешна медицинска помощ

Резултат от учене 12.3:

Следи за изправността на автомобила за спешна медицинска помощ

Знания

· О
 писва начините за проверка на маслото на двигателя и на скоростната
кутия
· Посочва начините за проверка на нивото на охлаждащата (антифриза) и
на хидравличната течност
· Н азовава начините за проверка на налягането в гумите
· Описва предназначението на уредите на контролното табло и показанията им

Умения

· П
 роверява нивото на маслото в двигателя и маслото на скоростната кутия
· Проверява нивото на охлаждащата течност (антифриза), на хидравличната
течност и спирачната течност
· Проверява налягането в гумите и дълбочината на грайфера на гумите
· Проверява изправността на звуковите и светлинните средства за сигнализация на автомобила за спешна медицинска помощ

Компетентности

· И
 звършва обстоен преглед на автомобила за спешна медицинска помощ
и го подготвя за работа, като се съобразява с пътните условия, климатичните условия и предписанията на производителя

Резултат от учене 12.4:

Работи с информация, специфична за спешната помощ

Знания

· И
 зброява видовете специфична информация в спешната помощ
· О писва начините за обработка на информацията в спешната помощ
· Дефинира правилата за съхранение на информация в системата на спешната помощ

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да работи с информацията, необходима в дейността на спешната помощ, според установените изисквания

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен или устен изпит
Средство 2:
· Практическа задача по предварително зададени критерии

 ъбира информация, специфична за спешната помощ
С
О бработва информация, специфична за спешната помощ
С ъхранява информация
С ъставя обобщена справка по видовете събрана информация
Попълва формуляри със специфична информация, свързани с дейността

Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет; апарати, инструменти и консумативи, приложими в
спешната помощ
За средство 2:
· Полигон, автомобил за спешна помощ

БРОЙ 15

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира задълбочени знания относно: оборудването и управлението
на автомобила за спешна медицинска помощ, както и за работа със специфична информация
За средство 2:
· Правилно са изпълнени предварително зададените критерии за оценка на
изправността на автомобила за спешна медицинска помощ
ЕРУ 13
Наименование на еди- Евакуация на пострадал от мястото на инцидента
ницата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на про- Военнослужещ – санитарен инструктор
фесията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 13.1:

Извършва евакуация на пострадал от мястото на инцидента

Знания

· И
 зброява правилата за евакуация на пострадал от мястото на инцидент
· О бяснява принципите за евакуация на пострадал от мястото на инцидент
· Посочва правилата за евакуация на пострадал от опасна зона

Умения

· О
 безопасява мястото на инцидент или опасна зона при пристигане на
местопроизшествието
· Прилага техники за извеждане на пострадал от мястото на инцидент или
опасна зона

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да евакуира безопасно пострадал от мястото
на инцидент или опасна зона, като спазва принципите за евакуация

Резултат от учене 13.2:

Предприема действия при кризисни и бедствени ситуации

Знания

· О
 писва алгоритъма на поведение при пътнотранспортно произшествие
· О писва алгоритъма на поведение при пожар
· О писва алгоритъма на поведение при природно бедствие – наводнение,
земетресение, буря и др.
· Познава алгоритъма на поведение при терористичен акт
· О писва алгоритъма на поведение при производствени и битови аварии

Умения

· И
 звършва обезопасителни действия на мястото на злополуката при пристигане на местопроизшествието
· Прилага действия в кризисна или бедствена ситуация

Компетентности

· Д
 ейства отговорно и адекватно при различни кризисни и бедствени ситуации, като следва съответния алгоритъм на поведение

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен или устен изпит
Средство 2:
· Демонстрация на техники за извеждане на пострадал от мястото на инцидент или опасна зона

Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Полигон, манекен, носилка, въже и други помощни материали
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира задълбочени познания за алгоритмите за поведение при
кризисни и бедствени ситуации
За средство 2:
· И збраната техника за извеждане на пострадал е в съответствие със спешното му състояние
· З ададената ситуация е изпълнена точно и прецизно
ЕРУ 14
Наименование на еди- Асистиране при оказване на първа помощ
ницата:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5
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Наименование на про- Военнослужещ – санитарен инструктор
фесията:
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 14.1:

Разпознава основните белези на различните състояния при деца и възрастни

Знания

· П
 осочва видовете наранявания
· О писва белезите на различните спешни състояния
· И зброява индикациите за необходимост от дефибрилация

Умения

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

· Точно и прецизно разграничава различни спешни състояния

Резултат от учене 14.2:

Оказва първа помощ на пострадал

Знания

· О
 писва видовете травми и наранявания
· И зброява начините за поставяне на пациента в подходящо стабилно положение в зависимост от травмата
· Ф ормулира основните мерки, които се прилагат при различните спешни
състояния
· И зрежда рисковете при състояние на безсъзнание

Умения

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

 азпознава симптомите на мозъчни инциденти
Р
И дентифицира дихателни нарушения
Разпознава злополуки от електрически ток
Разпознава спиране на дишането и кръвообращението
И дентифицира фрактура на кости и нараняване на ставите и крайниците
Разпознава нараняванията в коремната област
О пределя застрашаващи живота кръвоизливи
О пределя състояние на шок
Разпознава хипертермични и хипотермични състояния
Разпознава потенциални признаци на отравяния
Установява изгаряния с киселина и основа
Разпознава обесване и удавяне
О пределя състоянието на пациента при остри хирургични заболявания

 бработва видовете рани, като полага съответните видове превръзки
О
О сигурява проходимост на горните дихателни пътища
С амостоятелно извършва базисно (ABC) съживяване
Прилага мерки при наранявания в коремната област
Прилага мерки при спешни състояния във вътрешните болести
Прилага мерки при мозъчни инциденти
Прилага мерки при спешни състояния в нервните болести и психиатрията
Прилага мерки при спешни състояния в травматологията и хирургията
Прилага мерки при спешни състояния в акушерството и гинекологията
Прилага мерки при наранявания в коремната област
Прилага мерки при спешни състояния в детските болести и неонатологията
Прилага мерки при спешни инфекциозни състояния
Прилага мерки за имобилизация на чужди тела в рана
Прилага мерки при чужди тела в роговицата на окото и върху повърхността му
Прилага мерки при застрашаващи живота кръвоизливи
Прилага мерки при алергични реакции и анафилактичен шок
Прилага мерки за борба с шока
Прилага мерки при нарушено съзнание – синкоп, колапс, шок
Прилага мерки при термична травма
Прилага мерки при хипотермични и хипертермични състояния
Прилага мерки при отравяне
Прилага мерки при изгаряне с киселина и основа
Прави дефибрилация с автоматичен външен дефибрилатор
О бездвижва пострадалия за транспорт до лечебното заведение
Поставя пострадалия в подходящо стабилно положение в зависимост от
травмата

· П
 од ръководството на медицински специалист прилага техники за оказване на първа помощ, предприемайки своевременни действия, адекватни
на ситуацията и на състоянието на пострадалия
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Резултат от учене 14.3:

Подпомага лекаря в поддържането на жизнените функции на пострадалия

Знания

· О
 писва лекарствените продукти с приложение в спешната медицинска
помощ и общите им показания за употреба
· И зброява основните групи лекарствени продукти с приложение при
спешни случаи
· О писва начините на приложение на лекарствените продукти
· И зброява видовете инжекционни техники
· О писва показанията за прилагане на супраглотични пособия

Умения

· П
 рилага назначени от лекаря лекарствени продукти
· Прилага водно-солеви разтвори
· Поставя супраглотични пособия

Компетентности

· П
 од контрола на лекаря прилага мерки за поддържането на жизнените
функции на пациента

Резултат от учене 14.4:

Грижи се за психическата устойчивост на пострадалия

Знания

· И
 зброява начините за овладяване на психическата устойчивост на пострадалия
· О писва изискванията за конфиденциалност на информацията при работа
с пациенти
· Посочва нормите на медицинската етика в отношенията с пациенти

Умения

· О
 владява психическата устойчивост на пострадалия
· С пазва изискванията за конфиденциалност при обслужване на пациент

Компетентности

· С
 пособен е да се грижи за психическата устойчивост на пострадалия,
като спазва правилата и нормите на медицинската етика

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен или устен изпит
Средство 2:
· Практическа задача в реална работна среда

Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Център за спешна медицинска помощ в МБАЛ от структурите на ВМА,
автомобил за спешна медицинска помощ, посещение на адрес на повикване
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира задълбочени знания за:
· основните симптоми на различните спешни състояния при деца и възрастни
· т ехниките за оказване на първа помощ
· поддържането на жизнените функции на пациента
За средство 2:
· При изпълнението на практическата задача правилно са разпознати симптомите на спешното състояние и правилно са приложени съответните
техники за оказване на първа помощ
4. Изисквания към материалната база
4.1. Учебен кабинет
Обучението по теория се провежда в учебен
кабинет или в зала. Учебният кабинет е оборудван
с работно място за всеки обучаван (работна маса
и стол), работно място за обучаващия (работна
маса и стол), учебна дъска (бяла, черна – според
възможностите на залата), аудио-визуална техника, мултимедия с лаптоп, екран за мултимедия,
програмни продукти, информационни табла,
учебни видеофилми, интернет.
Необходими са още демонстрационни макети,
манекени с мониториране (най-малко по един
манекен на 4-ма курсисти), модели (схеми, диаграми, слайдове с презентации), учебни видео
филми, образци на документи, постери, табла,
нормативни и подзаконови нормативни актове,
свързани с дейността, алгоритми и стандарти в
спешната помощ, наръчници за здравословни и
безопасни условия на труд.

4.2. Учебно-тренировъчни зали
Учебната практика за придобиване на професионална квалификация по професията „Военнослужещ – санитарен инструктор“ се провежда
в обучаващи институции от системата на Министерството на отбраната – Военномедицинска
академия, и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна.
Обучението по практика се провежда индивидуално и групово в центровете за спешна медицинска
помощ на многопрофилните болници за активно
лечение от структурите на Военномедицинската
академия, получили положителна акредитационна оценка за обучение по специалност „Спешна
медицина“ и/или „Спешна медицинска помощ“
по реда на Закона за лечебните заведения.
За извършване на дейности, свързани с оказване на първа помощ и изпълнение на функциите
по подпомагане на медицинските специалисти,
са необходими: учебен манекен с мониториране и интерактивна комуникация за отчитане и
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документиране действията на обучавания (наймалко по един манекен на четирима курсисти),
спешни чанти, набор за интубация (ендотрахеална
и супраглотична), електрокардиограф (ЕКГ),
автоматичен и полуавтоматичен дефибрилатор,
системи и стойки за инфузия, инфузионна помпа,
перфузор, игли и спринцовки, шини, превързочни
материали, бутилки кислород, редуцир-вентили, шийни яки, вакуум матраци, помпи, амбу,
апарат за кръвно налягане, електрокардиограф,
ларингоскоп и др.
За извърш ва не на дей нос т и, свърза н и с
транспортиране и съпровождане на пациент, са
необходими материали за практическо обучение:
макет на санитарен автомобил (на закрито),
санитарен автомобил, медицинска апаратура,
медицински носилки (включително за травма
на гръбначен стълб), инвалиден стол, стойка за
вливания и др.
За извърш ва не на дей нос т и, свърза н и с
осигуряване на хигиената на превозните средства, са необходими материали за практическо
обучение: ръкавици, кърпи, четки, гъби, кофи,
дезинфектанти, стерилизатори.
4.3. Полигон
Полигонът е участък от местността, включващ
сгради и съоръжения, спомагащи за изпълнението
на специфични учебни задачи. Полигоните се
лицензират за стрелба със стрелково оръжие и
леки противотанкови средства, с въоръжението
на бойни машини и артилерийски системи; за
кормуване с верижни и колесни машини; за
парашутни скокове; за развръщане на комуникационни мрежи, системи и възли; за борба с
пожари и нахлуваща вода, за обучение на специалисти по родове войски и за извършване на
операции по поддържане на мира.
4.4. Лодъчен парк
Лодъчният парк е място на брега на морето, където се провеждат занятията по морска
подготовка и морска практика. В лодъчния
парк са базирани плавателни средства, морски
съоръжения и оборудване.
5. Изисквания към обучаващите
Право да преподават по учебните предмети
или модули по професионална подготовка имат
лица с висше образование по съответната специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора на
областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление № 125
от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 64
от 2002 г.), могат да преподават лица без висше
образование и без професионална квалификация „учител“, ако са придобили професионална
квалификация по съответната специалност при
условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания, умения и компетентности.
1033
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ИНСТРУКЦИЯ № 1
от 31 януари 2019 г.

за взаимодействие на Комисията за регулиране на съобщенията с Комисията за енергийно и водно регулиране и с министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията при осъществяване на контрола
за осигуряване на достъп по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа
инфраструктура
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С настоящата инструкция се определят условията и редът за взаимодействие
на Комисията за регулиране на съобщенията
(КРС) с Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и с министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
при осъществяване на контрола за осигуряване на достъп до и съвместно ползване на
физическа инфраструктура и на достъп до
изградена физическа инфраструктура в сграда
по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ).
(2) Взаимодействието при извършване на
контрола се осъществява съобразно правомощията и функциите на органите по ал. 1
съобразно чл. 88, ал. 1 от ЗЕСМФИ.
Чл. 2. (1) Комисията за регулиране на съобщенията координира взаимодействието при
осъществяване на контрола по чл. 1, ал. 1.
(2) При осъществяване на контрола по чл. 1,
ал. 1 КРС осигурява и координира участието и
на други държавни органи и органи на местно
самоуправление, когато това е необходимо.
Г л а в а

в т о р а

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА КРС С КЕВР
Чл. 3. Комисията за регулиране на съобщенията взаимодейства с КЕВР в следните
случаи:
1. предоставяне от КЕВР на становища по
компетентност по въпроси, свързани с осъществяване на контролните правомощия на
КРС по чл. 88, ал. 1, т. 2 от ЗЕСМФИ;
2. обмен на информация, необходима за
целите на осъществяване на контрола по
чл. 88, ал. 1, т. 2 от ЗЕСМФИ.
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Чл. 4. При осъществяване на контрола
по чл. 88, ал. 1, т. 2 от ЗЕСМФИ в случаите,
когато предоставянето на становища и обменът
на информация по чл. 3 не са достатъчни за
разрешаване на възникнала ситуация, председателят на КЕВР може да командирова
длъжностни лица от състава на КЕВР за извършване на проверка на място с оглед правомощията на КЕВР по Закона за енергетиката
и Закона за регулиране на водоснабдителните
и канализационните услуги.
Чл. 5. Разпоредбите на чл. 3 и 4 не се
прилагат за реда и сроковете за представяне
на обвързващо становище от КЕВР по чл. 83,
ал. 3 – 6 във връзка с чл. 81, ал. 4 от ЗЕСМФИ.
Г л а в а

т р е т а

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА КРС С МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Чл. 6. Комисията за регулиране на съоб
щен и я та вза и модейс т ва с м и н ис т ъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията в следните случаи:
1. събиране на доказателства в производството по чл. 84, ал. 1 от ЗЕСМФИ във връзка
със спорове по чл. 81, ал. 1, т. 4 и 5 относно
достъп до минимална информация по чл. 7
от закона за съществуващата физическа инфраструктура и съдействие за предоставяне
на достъп за огледи на място на конкретно
определена част от физическа инфраструктура;
2. извършване от КРС на планови проверки
по чл. 90, ал. 1 от ЗЕСМФИ и на проверки
по чл. 90, ал. 2 от закона по писмени сигнали за нарушения на закона и подзаконовите
нормативни актове, издадени по неговото
прилагане, когато проверките са свързани с
правомощията на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
по специалните закони;
3. обмен на информация във връзка с взаимодействието по т. 1 и 2;
4. други случаи във връзка с контрола на
КРС по чл. 88, ал. 1, т. 2 от ЗЕСМФИ.
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Чл. 7. (1) Проверките по чл. 6, т. 2 се осъществяват по инициатива на КРС. Комисията
за регулиране на съобщенията координира извършването на проверките, като определя дата,
място и час на проверките. Извършването на
проверките се ръководи от длъжностно лице,
което е служител от администрацията на КРС.
(2) По искане на К РС минист ърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията оказва съдействие с изготвяне на
становища по компетентност съгласно правомощията на министъра по специалните закони.
(3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията определя конкретните длъжностни лица, които
да оказват съдействие при извършване на
проверки на място за достъп до физическа
инфраструктура, управлявана от държавните
предприятия към министерството. Длъжностните лица се определят за конкретната
проверка и се съобщават на КРС в срок до
четиринадесет работни дни от постъпване на
искането на КРС.
Чл. 8. Разпоредбите на чл. 6 и 7 не се прилагат за контрола на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията,
упражняван на основание чл. 88, ал. 1, т. 1
от закона.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Инструкцията се приема на основание
чл. 88, ал. 2 от ЗЕСМФИ.
§ 2. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Председател на Комисията за
регулиране на съобщенията:
Иван Димитров
Председател на Комисията
за енергийно и водно регулиране:
Иван Иванов
Министър на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията:
Росен Желязков
1051
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-68
от 30 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Киреево, община Макреш, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

964

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

за неурбанизираната територия в землището на
с. Толовица, община Макреш, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

967

ЗАПОВЕД № РД-18-72
от 30 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния
регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Цар
Шишманово, община Макреш, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

968
ЗАПОВЕД № РД-18-69
от 30 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Подгоре, община Макреш, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

965

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-70
от 30 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Раковица, община Макреш, област Видин.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

966

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-71
от 30 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-73
от 31 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Костилково, община Ивайловград, област
Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

969

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-74
от 31 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Хухла, община Ивайловград, област Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

970

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-75
от 31 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имот-
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ния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Черничино, община Ивайловград, област
Хасково.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

971

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-76
от 31 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Долни Луковит, община Искър, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

972

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-77
от 31 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
гр. Искър, община Искър, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

973

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-78
от 31 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Писарово, община Искър, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

974

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-79
от 31 януари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за кадастъра и имот-
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ния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Староселци, община Искър, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

975

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3563-П
от 7 февруари 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация
и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1,
т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1715 от 5.06.2018 г.
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 50 от 2018 г.) относно
откриване на процеду ра за приватизаци я и
протоколно решение № 5384 от 7.02.2019 г. на
Изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права
за управление на областния управител на област Разград, представляващ: поземлен имот с
идентификатор 61710.13.160, с площ 26 482 кв. м,
намиращ се в Разград, ведно с построените в
него 7 сгради с идентификатори: 61710.13.160.1,
61710.13.16 0.2 , 61710.13.16 0. 3, 61710.13.16 0.4,
61710.13.160.5, 61710.13.160.6 и 61710.13.160.7 (наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 750 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 30 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
120 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол, София, ул. Врабча № 23, стая 515, в срок
до 17-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“; цената на тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС) или
равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
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за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 20-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 20-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.

1013

Изпълнителен директор:
П. Александрова

РЕШЕНИЕ № 3564-П
от 7 февруари 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация
и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 2,
ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1,
т. 4 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1724 от 29.08.2018 г.
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на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 74 от 2018 г.) относно
откриване на процеду ра за приватизаци я и
протоколно решение № 5385 от 7.02.2019 г. на
Изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, с предоставени права
за управление на областния управител на област Добрич, представляващ: поземлен имот с
идентификатор 72624.607.1136, с площ 384 кв. м,
намиращ се на ул. Горчиви чешми № 1, ж.к.
Север 2, гр. Добрич, ведно с построената в него
сграда с идентификатор 72624.607.1136.1, с площ
107 кв. м (наричан по-нататък „имота“), да се
извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 49 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 2000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 8000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол, София, ул. Врабча № 23, стая 515, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва: в касата на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол – само в левове,
или чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са
за сметка на лицата;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юри-
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дически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България;
2.8. посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжна
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
1014
РЕШЕНИЕ № 1734
от 8 февруари 2019 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол,
чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22,
ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 5393 от 8.02.2019 г. на
Изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост, с предоставени права за управление
на областния управител на област Плевен, представляващ: урегулиран поземлен имот X-100 с
площ 3700 кв. м, намиращ се в кв. 68, гр. Пордим,
община Пордим, област Плевен.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
1015

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 8
от 17 януари 2019 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община (Н А Г – СО) е
постъпило искане вх. № САГ16-ГР00-2621 от
8.07.2016 г. от кмета на район „Връбница“ за
разрешаване изработването на проект за изменение на действащ подробен устройствен план във
връзка с необходимост от спешно изграждане на
трафопост в поземлен имот (ПИ) с идентифи-
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катор 12084.2761.2013, кв. 27, м. Толева махала,
и осигуряване на трасе на кабели за електрозахранването му.
Към заявлението са приложени: акт за частна
общинска собственост № 2790 от 27.02.2013 г. за
УПИ ІІІ – „за КОО и ТП“, от кв. 27; акт за частна общинска собственост № 2369 от 23.10.2008 г.
за УПИ VII – общ., от кв. 26; акт за частна
общинска собственост № 2368 от 23.10.2008 г. за
УПИ VI – общ., от кв. 26; договор № СО-РД-564-13
от 13.06.2014 г. за учредяване на право на строеж
между Столичната община и „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, за изграждане на трафопост в
ПИ с идентификатор 12084.2761.2013; мотивирано
предложение за изменението на ПУП.
Със Заповед № РА50-520 от 5.08.2016 г. на
главния архитект на СО е разрешено да се изработи проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване
(ИПРЗ) – план-извадка на м. Толева махала за
кв. 26 и части от кв. 24, 27, 29 и улици, осигуряващи трасе на кабел до ПИ с идентификатор
12084.2761.2013, район „Връбница“.
С п исмо и з х. № С А Г16 -Г Р 0 0 -2 621-[1] о т
9.08.2016 г. заповедта е изпратена до кмета на
район „Връбница“ за сведение и изпълнение.
С п и с м о в х . № С А Г 16 -Г Р 0 0 -2 621-[2] о т
19.08.2016 г. район „Връбница“ информира, че
Заповед № РА50-520 от 5.08.2016 г. на главния
архитект на СО е разгласена по реда на чл. 124б,
ал. 2 от ЗУТ.
Проектът за ИПРЗ – план-извадка на м. Толева
махала, е изработен служебно от „Национален
център по териториално развитие“ – ЕАД.
Служебно към преписката е представено заснемане на съществуващата растителност, заверено
под № СЕК16-ВК66-68 от 8.04.2016 г. от дирекция
„Зелена система“ при СО.
С п исмо изх. № CA Г16 -Г Р 0 0 -2 621-[4] о т
16.08.2017 г. проектът е изпратен до кмета на
район „Връбница“ за обявяване по реда на чл. 128,
ал. 2 от ЗУТ.
Обявлението на изработения проект за ИПУП
е обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 70 от
29.08.2017 г.
С п исмо и з х. № РВР17-ВК0 8 -10 2 8 -[2] о т
29.09.2017 г. от район „Връбница“, заведено в
НАГ – СО, под вх. № САГ16-ГР00-2621-[5] от
29.09.2017 г., проектът е върнат след приключила
процедура по обявяване съгласно чл. 128, ал. 2 от
ЗУТ, като е удостоверено, че в законоустановения срок не са постъпили писмени възражения.
Приложени са доказателства на извършеното
съобщаване.
Проектът и приложените писмени доказателства са разгледани от ОЕСУТ с протокол № ЕСГ-5 от 23.01.2018 г., т. 4 от дневния ред. Взето е
решение за приемане на представения проект в
условията на чл. 133, ал. 3 и 4 от ЗУТ и е направено
служебно предложение: Да се спази изискването
на чл. 65, ал. 2 и 5 от Наредба № 02-20-5 от 2016 г.
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри.
Съгласно решението на ОЕСУТ е изработен
проект за изменение на кадастралната карта,
който е приет от СГКК с удостоверение № 2577421 от 4.06.2018 г.
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С п ис мо вх . № С А Г16 -Г Р 0 0 -2 621-[10] о т
8.05.2018 г. район „Връбница“ изпраща по компетентност възражение № РВР17-ВК08-1028-[3] от
2.05.2018 г. от Спас Иванов, собственик на УПИ
I-92 от кв. 29.
Възражението е постъпило в район „Връбница“
извън законоустановения срок. Възразява се против проекта, като са посочени само констатации,
без да има конкретно искане и мотиви.
Възражението е разгледано на заседание на
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-35 от 15.05.2018 г.,
т. 14 от дневния ред, като е взето решение да не
се уважава.
С п исмо вх. № СА Г16 -Г РОО-2621-[12] о т
28.05.2018 г. район „Връбница“ изпраща по компетентност възражение № РВТ17-ВК08-1028-[6] от
17.05.2018 г. от Иванка Митова и Татяна Тодорова
като наследници на баща им Георги Митов по
отношение на поземлен имот с идентификатор
12084.2761.86 от кв. 29.
Възражението е постъпило в район „Връбница“ извън законоустановения срок. Възразява
се против проекта във връзка с проектираната
улица от о.т. 1025 до о.т. 1011, която засяга имота
и изградените в него две сгради. Твърди се, че в
имота има законно изградена постройка. Няма
представени документи за законност на сгради.
Има приложено копие от виза за проучване и
проектиране на сграда, допълващо застрояване
за „гараж“, издадена от район „Връбница“ през
2007 г. Искането е разширението на улицата да
е за сметка само на общински терени на север,
без да засяга частните имоти.
Във връзка с горното възражение проектът
отново е разгледан на заседание на ОЕСУТ с
протокол № ЕС-Г-48 от 26.06.2018 г., т. 2 от допълнителните по дневния ред. Взето е решение
да се уважи възражението, като улица от о.т. 1025
до о.т. 1011 се премести в североизточна посока
с профил 6,50 м с едностранен тротоар от север
така, че южната регулационна линия да съвпадне с имотните граници в кв. 29. След корекции
по уваженото възражение проектът да се внесе
отново в ОЕСУТ.
С п и с м о в х . № С А Г 16 -Т П 0 0 - 6 0 -[18] о т
26.07.2018 г. е внесен преработен проект в изпълнение на решението на ОЕСУТ.
Преработеният проект е разгледан от ОЕСУТ
с протокол № ЕС-Г-61 от 31.07.2018 г., т. 15 от
дневния ред, като е взето решение да се изпрати в район „Връбница“ за обявяване по реда на
чл. 128, ал. 10 от ЗУТ.
С писмо изх. № СА Г16 -Г Р0 0 -2621-[14] о т
30.08.2018 г. преработеният проект е изпратен
до кмета на район „Връбница“ за обявяване по
реда на чл. 128, ал. 10 от ЗУТ.
Преработеният проект е съобщен на заинтересуваните лица чрез обнародване в „Държавен
вестник“, бр. 75 от 11.09.2018 г.
С п исмо изх. № РВР17-ВК08-1028-[10] о т
12.10.2018 г. от район „Връбница“, заведено в
НАГ – СО, под вх. № САГ16-ГР00-2621-[15] от
12.10.2018 г., проектът е върнат след приключила
процедура по обявяване съгласно чл. 128, ал. 10
от ЗУТ, като е удостоверено, че в законоустано-
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вения срок не са постъпили писмени възражения.
Приложени са доказателства за извършеното
съобщаване.
Проектът е разгледан и приет от ОЕСУТ
с протокол № ЕС-Г-82 от 30.10.2018 г., т. 2 от
допълнителните по дневния ред. Направено е
служебно предложение в проекта да се отстрани
допусната техническа грешка, като след изпълнението є да се издаде административен акт за
одобряването му.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Проектът за ИПРЗ – план-извадка на м. Толева махала за кв. 26 и части от кв. 24, 27, 29
и улици, осигуряващи трасе на кабел до ПИ с
идентификатор 12084.2761.2013, район „Връбница“,
е изготвен от правоспособно лице по възлагане
на главния архитект на Столичната община.
Проектът за изменение попада в териториалния обхват на ПУП, допуснат за изработване със
Заповед № РД-09-50-813 от 19.10.2015 г. на главния
архитект на Столичната община – изменение на
план за регулация и застрояване на м. Толева
махала за кв. 20, 22 до 31, район „Връбница“.
Кадастралната карта за територията е одоб
рена със Заповед № РД-18-40 от 20.07.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
За територията действащ е подробен устройствен план, одобрен с Решение № 68 по протокол
№ 32 от 10.12.2001 г. на СОС.
Действащата регулация не е в съответствие с
имотните граници на поземлените имоти в кадастралната карта. Това налага необходимостта
от привеждането в съответствие с действащата
кадастрална карта и прилагане изискванията на
действащата нормативна уредба по устройство на
територията не само по отношение на имотната,
а и на уличната регулация.
Предви д горното планът-изва дка измен я
действащ ПУП, поради което и на основание
чл. 133, ал. 4 от ЗУТ същият следва да се изработи като проект за изменение на действащ план
за регулацията.
Проектът е оформен графично като ПРЗ с
червени и сини цветове с цел по-голяма яснота
и с оглед разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от АПК
във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗНА и чл. 5, ал. 1
от АПК – задължението на административните
органи да осигурят на заинтересуваните лица
откритост, достоверност и пълнота на информацията в административното производство.
Корекциите върху проекта, нанесени в кафяви и
зелени цветове, са съгласно протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-48 от 26.06.2018 г., т. 2 от допълнителните
по дневния ред.
Проектът е съгласуван от главния проектант
на цялостния ПУП в процедура, с което е спазена разпоредбата на чл. 133, ал. 1, изр. 3 от ЗУТ.
Изменението на плана за регулация е във връзка
с възникнала общинска нужда за устройствено
регламентиране за изграждане на трафопост в ПИ
с идентификатор 12084.2761.2013, кв. 27, м. Толева
махала, и за осигуряване на трасе на кабели за
електрозахранване на трафопоста, която нужда
не може да бъде задоволена по друг начин.
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С изработения проект за подробен устройствен
план – план-извадка, се предвижда изменение на
план за регулация (ИПР) на м. Толева махала за
кв. 26 и части от кв. 24, 27, 29 и улици, осигуряващи трасе на ел. кабел до ПИ с идентификатор
12084.2761.2013.
Новопредвиденото застрояване е свободно
като начин на застрояване и ниско като характер
на застрояване с общественообслужваща или
жилищна функция.
С плана за застрояване не се допускат намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради,
включително през улица.
Предвид изложеното за одобряване на проекта за ПУП – ИПРЗ – план-извадка, е налице
основание по чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с
ал. 2, т. 2 от ЗУТ.
Съгласно ОУП на СО (приет от Министерския
съвет с Решение № 960 от 16.12.2009 г.) имотите
попадат в устройствена зона: „Жилищна зона с
преобладаващо малкоетажно застрояване“ (Жм),
съгласно т. 4 от приложението към чл. 3, ал. 2
от ЗУЗСО.
К о н к р е т н о т о п р е д н а з н ач е н и е н а н о в и
УПИ – „за жилищно строителство“ и „за обществено обслужване, трафопост и детска площадка“,
както и предвиденото застрояване са допустими
в устройствена зона „Жм“ съгласно т. 4 от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
Предвид горното е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 от ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересувано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ със заявление
и мотивирано предложение, разрешено е изработването на проект за ИПРЗ – план-извадка
от компетентния за това орган, внесен е проект,
изпълнени са предписанията в разрешението,
проектът е съобщен по реда на чл. 128, ал. 2 и 10
от ЗУТ, същият е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Планът е изработен върху влязла в сила кадастрална карта, с което е спазена разпоредбата
на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове на МРРБ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти – частна собственост, по реда на ЗОС – основание по чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС, и териториалният
обхват на плана е над три квартала – основание
по чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС, чл. 129,
ал. 1, чл. 136, ал. 1, чл. 133, ал. 1, 3 и 4, чл. 134,
ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2, т. 2 от ЗУТ, т. 4 от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО и протокол
на ОЕСУТ № ЕС-Г- 82 от 30.10.2018 г., т. 2 от
допълнителните по дневния ред Столичният
общински съвет реши:
Одобрява:
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1. Подробен устройствен план – изменение
на план за регулация (ИПР) – план-извадка на
м. Толева махала за кв. 26 и части от кв. 24, 27,
29 и улици, осигуряващи трасе на ел. кабел до
поземлен имот с идентификатор 12084.2761.2013,
район „Връбница“, по сините, зелените, червените
и кафявите линии, цифри, текст и зачертавания
съгласно приложения проект с обхват на плана,
обозначен с пунктир в черен цвят.
2. Подробен устройствен план – изменение
на план за застрояване (ИПЗ) – план-извадка
на м. Толева махала за кв. 26 и части от кв. 24,
27 и 29, без допускане на намалени разстояния
към вътрешно регулационни граници, съседни
имоти и/или сгради, включително през дъно и
през улица, съгласно приложения проект в обхват,
обозначен с пунктир в черен цвят.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
На основание чл. 136, ал. 3 от ЗУТ действието
на предходния устройствен план в обхвата на
кв. 26 и части от кв. 24, 27, 29 и улици, обозначен
в проекта с пунктир в черен цвят, се прекратява
от деня на влизането в сила на настоящия проект
за подробен устройствен план.
Решението и одобреният проект за подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Връбница“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
в дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“ към Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столичната
община.
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Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 10
от 17 януари 2019 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление с вх. № САГ18-ГР00-2614 от 5.12.2018 г. от
Диляна Зюмбюлева, Мария Бугарчева, Георги
Бугарчев, Константин Бугарчев, Анна Тренева,
Елена Бугарчева, Симеон Бакърджиев, Антонина
Попова-Танева, Ева Танева, Маргарита Бугарчева,
Милка Бугарчева, Себастиана-Ева Райчева, Елизабет Бугарчева-Шаркова, Юрий Бугарчев, Нина
Бугарчева-Ретке, Владимир Бугарчев, Венета-Елена Бугарчева, Петър Бугарчев и Темелко Темелков,
представлявани от „Констракшън В“ – ООД, от
адв. Виктор Рашев и адв. Ваня Константинова
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и „Агроинвест АИ“ – ЕООД, Пенка Орешарова
и Виктория Анастасова като собственици на
поземлени имоти 68134.600.1140, 68134.600.864,
68134.600.1221, 68134.600.1263 и 68134.600.1141, с
искане за довършване на административното
производство по одобряване на плана за регулация на м. Хаджи Димитър – част, в частта
му относно УПИ I-1140, 1221 и УПИ ІІ-1140,
864 от кв. 9, които са изключени от обхвата на
одобряване с т. 5 от Решение № 271 по протокол
№ 40 от 30.05.2013 г. на СОС, като се изменя
предвиждането за тях, и едновременно с това
искане за разрешение изработването на подробен
устройствен план (ПУП) – изменение на план за
регулация за УПИ III – „За озеленяване и инженерна инфраструктура“, и прилежащата улична
регулация и изменение на плана за застрояване
за проектни УПИ I и II.
Към заявлението са приложени: мотивирано
предложение за ПУП – изменение на плана за
регулация и застрояване (ИПРЗ) в графичен
вид; обяснителна записка; извадка от действащия подробен устройствен план на м. Хаджи
Димитър – част, одобрен с Решение № 271 по
протокол № 40 от 30.05.2013 г. на СОС; документи
за собственост; скици на поземлените имоти,
издадени от СГКК – София; комбинирана скица;
предварителни договори по чл. 17 от ЗУТ; удостоверения за наследници; пълномощни.
Със заявление вх. № САГ18-ГР00-2614-(1) от
12.12.2018 г. от „Агроинвест АИ“ – ЕООД, е внесен проект за изменение на плана за регулация
и застрояване в графичен вид, придружен от
обяснителна записка.
Със за явление вх. № СА Г18-ГР0 0 -2614-(2)
от 7.01.2019 г. от „Констракшън В“ – ООД, и
„Агроинвест АИ“ – ЕООД, е внесено искане за
прекратяване на производството по одобряване
на ПУП – ПР, по отношение на проектни УПИ
I-1140, 1221 и УПИ II-1140, 864 от кв. 9, м. Хаджи
Димитър – част, изключени от обхвата на одоб
ряване с т. 5 от Решение № 271 от 30.05.2013 г.
на СОС.
Искането за прекратяване е разгледано от
ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-1 от 8.01.2019 г., т. 1.
Решението е на основание чл. 56, ал. 1 от АПК
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, като ОЕСУТ
предлага на главния архитект да внесе в СОС
доклад за прекратяване на производството по
одобряване на проект за ПР в частта му относно
УПИ I-1140, 1221 и УПИ II-1140, 864 от кв. 9, м.
Хаджи Димитър – част, изключени от обхвата на
одобряване с т. 5 от Решение № 271 от 30.05.2013 г.
на СОС. Планът за застрояване за тези УПИ е
одобрен.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Със Заповед № РД-09-50-1330 от 26.11.2009 г.
на главния архитект на СО е допуснато служебно изработването на проект за ПУП – план за
регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за м. Хаджи
Димитър – част, и план-схеми по чл. 108, ал. 2
от ЗУТ към него.
Административното производство по одобряване на ПР в частта на проектни УПИ I-1140, 1221
и УПИ II-1140, 864 от кв. 9 е проведено като част
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от производството по одобряване на цялостния
ПРЗ на м. Хаджи Димитър – част, одобрен с
Решение № 271 от 30.05.2013 г. на СОС.
С т. 5 от решението ПР за УПИ I-1140, 1221
и УПИ II-1140, 864 от кв. 9 не е одобрен поради
липсата към този момент на доказателства за
наличието на предварителни договори по чл. 17,
ал. 3 и 5 от ЗУТ.
Липсата на такъв договор прави фактическия
състав недовършен в тази му част и поради недоказано правно основание за одобряване на плана
последният не е одобрен.
Липсата на одобряване на проекта в частта
му относно ПР на УПИ I-1140, 1221 и УПИ ІІ1140, 864 от кв. 9 прави производството висящо
в тази му част.
За реализиране на инвестиционните си намерения и с оглед законосъобразното продължаване
на административното производство по искането
за ИПРЗ за УПИ I-1140, 1221 и УПИ ІІ-1140, 864
от кв. 9 от заинтересовани лица – „Констракшън В“ – ООД, и „Агроинвест АИ“ – ЕООД,
като собственици на имоти с идентификатори
68134.600.1140, 68134.600.1221 и 68134.600.864,
попадащи в проектни УПИ I-1140, 1221 и УПИ
II-1140, 864 от кв. 9, е направено искане за прекратяване на производството по одобряване на ПР
на проектен УПИ I-1140, 1221 и УПИ II-1140, 864
от кв. 9, което искане по същество представлява
липса на съгласие с одобряване на проекта във
вида му, приет от ОЕСУТ.
Горното се установява и от представените
предварителни договори по чл. 17, ал. 3 от ЗУТ
за УПИ I-1221, 1140, 1141, 1263 – „За жилищно
строителство, магазини, ПГ и ТП“, и II-864,
1264 – „За жилищно строителство, магазини и
ПГ“, по внесеното мотивирано предложение.
Предвид горното искането за прекратяване
е основателно.
Съгласие с прекратяването е налице от страна на органа, по чиято инициатива е започнало
производството, инкорпорирано в решение на
ОЕСУТ № ЕС-Г-1 от 8.01.2019 г., т. 1.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 56, ал. 1
от АПК и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-1 от
8.01.2019 г., т. 1, Столичният общински съвет реши:
Прекратява производството по одобряване
на проект за: план за регулация на м. Хаджи
Димитър – част, в обхват: ул. Резбарска, ул. Видол, ул. Къкринско ханче, ул. Видини кули,
ул. Цанко Дюстабанов, ул. Филип Тотю, ул. Васил Петлешков, ул. Панайот Хитов, ул. Доктор
Лонг, ул. Ильо войвода, бул. Владимир Вазов,
жп ареал от югозапад и западната част на кв. 2,
район „Подуяне“, в частта му относно УПИ I-1140,
1221 – „За офиси, магазини и складове“, и УПИ
II-1140, 864 – „За офиси, магазини и складове“, от
кв. 9, които са изключени от обхвата на одобряване с т. 5 от Решение № 271 по протокол № 40
от 30.05.2013 г. на СОС.
Настоящото решение представлява неразделна част от Решение № 271 по протокол № 40 от
30.05.2013 г. на СОС.
Решението да се публикува на интернет страницата на Столичната община – Направление
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„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка
с чл. 56, ал. 3 от АПК.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на глава десета, раздел IV от АПК пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок
от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Подуяне“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ към
дирекция „ПНИФО“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.

1028

Председател:
Е. Герджиков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 732
от 3 декември 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 774 от
4.12.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 17.04.2019 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на почивна база
„Ашиклар“, състояща се от ПИ с идентификатор
03928.183.9 и ПИ с идентификатор 03928.183.10,
г р. Берковица, общинск и неж и лищен имот,
предоставен за стопанисване и управление на
„Софийски имоти“ – ЕАД, като правоприемник
на „Галатея 2002“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 261 000 лв. (Сделката
се облага с 20% ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 26 100 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 15.04.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

1017

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

ВЕСТНИК
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ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 26
от 31 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Габрово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на
транспортната техническа инфраструктура извън границите на урбанизираната територия
на гр. Габрово във връзка с рехабилитация и
реконструкция на автомобилен горски път – ІІІ
степен – „Тота Венкова – Равна гора“.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.

1030

Председател:
Л. Георгиева

ОБЩИНА КУКЛЕН
РЕШЕНИЕ № 755
от 25 януари 2019 г.
Н а о с н о в а н и е ч л . 1 29, а л . 1 о т З У Т и
чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и предложение с
вх. № 13/22.01.2019 г. на кмета на община Куклен Общинският съвет – гр. Куклен, одобрява
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „Водопроводно отклонение от уличен
водопровод РЕ – НD∅90 за ПИ 000170 в местността Юрукалан (х. Здравец – УПИ ХХVI-91,
кв. 2) по плана на с. Гълъбово, община Куклен“.

1005

Председател:
С. Куцинов

ОБЩИНА ПРИМОРСКО
РЕШЕНИЕ № 534
от 31 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Приморско, реши:
1. Одобрява изработения проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за част
от трасе на главен дъждовен колектор в участък, преминаващ през ПИ № 58356.73.70 и ПИ
№ 58356.73.74 по кадастралната карта на гр. Приморско, община Приморско, съгласно приложения
проект и регистър на засегнатите имоти.
2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска
предварително изпълнение на постановеното
решение с цел своевременното реализиране на
мероприятията по изграждане на част от трасе
на главен дъждовен колектор.
3. Възлага на кмета на община Приморско
да предприеме всички необходими действия за
изпълнение на настоящото решение.

1003

Председател:
Зл. Тюлиева

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА РОМАН
РЕШЕНИЕ № 544
от 31 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 62, ал. 9 и чл. 129, ал. 1 във връзка
с чл. 134, ал. 1, т. 2 и чл. 112, ал. 1, т. 5 и чл. 110,
ал. 1, т. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Роман, одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор
(кадастрален номер) 1196, кв. 73 по кадастрален
и регулационен план на гр. Роман, одобрен
със Заповед № 154 от 6.06.1996 г. на кмета на
община Роман, като се образува УПИ I с пл.
№ 1196, кв. 73 – „За парк“, с регулация по сините
и червените защриховани линии и нанесените
поправки със зелени линии, както и нанесените
в тях номера на имоти и квартали.
Председател:
Т. Вълчев
1019

ОБЩИНА САДОВО
РЕШЕНИЕ № 482
от 21 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № I, взето с протокол № 21 от 21.12.2018 г. на ОЕСУТ при Община
Садово, Общинският съвет – гр. Садово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на подземен линеен
обект на техническата инфраструктура – трасе на
новопроектирана кабелна линия 0,4 kV за електрозахранване на поземлен имот (ПИ) 039029,
м. Горна Яма по КВС на землище с. Милево,
община Садово, преминаващо по полски пътища с
№ 000105, 023014, 023080 и 023081 в землището на
с. Поповица – публична общинска собственост, и
полски пътища с № 039115 и 039118 в землището
на с. Милево – публична общинска собственост,
нанесено на проекта в червен цвят и определено
с координати на чупките.
Решението може да бъде обжалвано от заинтересованите лица по реда на чл. 215 от ЗУТ пред
Административния съд – Пловдив, в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават чрез Общинския съв е т – г р. С а д о в о , д о А д м и н и с т р а т и в н и я
съд – Пловдив, по реда на АПК.
Председател:
Ат. Телчаров
1006

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 1447
от 31 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:

ВЕСТНИК

БРОЙ 15

Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасе на водопроводно отклонение от съществуващ водопровод,
намиращ се в регулационните граници на кв. Речица, гр. Сливен, до ПИ 67338.800.1, местност
Драката, землище кв. Речица, гр. Сливен, отреден
„За търговска и складова дейност“ и преминаващ
през следните имоти: ПИ 67338.800.11 с НТП – „за
селскостопански, горски, ведомствен път“, и ПИ
67338.800.10 с НТП – „за селскостопански, горски,
ведомствен път“, общинска собственост, всички
в землище кв. Речица, гр. Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.

1037

Председател:
Д. Митев

РЕШЕНИЕ № 1448
от 31 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейните обекти на техническата
инфраструктура извън границите на населените
места и селищните образувания за трасета на
водопровод и ел. кабел от ПИ 049101 за захранване на ПИ 049105, отреден „За жилищни сгради, стопанска постройка и заведение за бързо
хранене“, и преминаващи през ПИ 049101 с
НТП – „лозе“, ПИ 049111 с НТП – „лозе“, и ПИ
049112 с НТП – „нива“, собственост на физически
лица, всички в местността Кьосурлука, землище
с. Малко Чочовени, община Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
Административния съд – Сливен.

1036

Председател:
Д. Митев

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 1335
от 25 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и ч л . 1 29, а л . 1 о т З У Т О б щ и н с к и я т с ъ вет – гр. Созопол, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план, за елементите
на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект:
„Второстепенна улица от о.т. 62 до о.т. 62в“ в м.
Каваци, землище гр. Созопол, с трасе в обхват
на части от ПИ с идентификатори 67800.54.246,
67800.54.53, 67800.54.51, 67800.54.50, 67800.54.55,
67800.54.290 и 67800.54.54 по КК на гр. Созопол
и таблица с баланс на територията съгласно
черните, сините и червените линии и надписи в
приложения проект, който е неразделна част от
настоящото решение.

БРОЙ 15

ДЪРЖАВЕН

Решението може да се обжалва по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.

1053

Председател:
Кр. Германова

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ
ЗАПОВЕД № ОА-8
от 9 януари 2019 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ),
чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Заповед № ОА-445 от 30.11.2005 г.
на областния управител на Софийска област,
указания на Решение № 68 от 7.03.2008 г. на Софийския окръжен съд по адм. дело № 211/2006 г.,
потвърдено и влязло в сила с Решение № 16102
от 28.12.2009 г. на ВАС на Република България,
одобрявам план на новообразуваните имоти на
земи по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имот 18561.450.12,
местност Телевизионна кула, с. Горна Василица,
община Костенец, Софийска област.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават в 14-дневен
срок от обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“ чрез областния управител на Софийска
област пред А дминистративния съд – София
област.

1004

За областен управител:
Н. Николов

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 750
от 28 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 150, ал. 6 от ЗУТ Общинският
съвет „Тунджа“ – Ямбол, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за съоръжение на техническата инфраструктура в следния обхват:
Трасе на оптичен кабел с обща дължина
3971,10 м, от които 2177,50 м през поземлени
имоти със съответни идентификатори 35609.45.194,
35609.14.236, 35609.14.341, 35609.15.341, представляващи полски път – общинска публична собственост, и 35609.15.242, представляващ пасище,
мера – общинска публична собственост, по КККР,
намиращи се в землището на с. Калчево, община „Тунджа“, област Ямбол, и трасе с дължина
1793,60 м през поземлени имоти със съответни
идентификатори 56873.10.2, представляващ пасище, мера – общинска публична собственост,
56873.26.171, 56873.25.1, 56873.11.2, 56873.13.8,
представляващи полски път – общинска публична собственост, и 56873.24.344, представляващ
дере – общинска публична собственост, по КККР,

ВЕСТНИК
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намиращи се в землището на с. Победа, община
„Тунджа“, област Ямбол, съгласно приетите и
одобрени графични части, неразделна част от
решението.
Преди издаване на разрешение за строеж да
се уредят всички отношения, свързани с правото
на преминаване през имоти – чужда собственост.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване по законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община „Тунджа“
пред Административния съд – Ямбол.

1052

Председател:
Ат. Христов

ОБЩИНА С. ЛЕСИЧОВО,
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 482
от 17 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с
ал. 2 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3,
т. 2, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 2 от ЗПСК,
чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 3, чл. 5, чл. 7, чл. 8,
чл. 10, ал. 2 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 45 от ЗДДС във връзка с Решение
№ 400 от 26.02.2018 г., взето с протокол № 41 на
Общинския съвет – с. Лесичово, Общинският
съвет – с. Лесичово, реши:
1. Приема анализа на правното състояние
и оценителски доклад за пазарната стойност и
утвърждава информационния меморандум за
общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, а
именно: УПИ ІІ-81 – „За обществени дейности“,
в кв. 16 по ПУП на с. Лесичово, с площ 4876 м 2
ведно с построените в него: триетажна масивна
сграда със застроена площ 570 м 2 и РЗП 1579 м 2;
едноетажна масивна сграда със застроена площ
15 м 2 и едноетажна масивна сграда със застроена
площ 278 м 2 , актуван с акт за частна общинска
собственост № 1897/14.11.2017 г.
2. Определя методът за извършване на приватизация на общински нежилищен имот, невключен
в имуществото на общински търговски дружества,
по т. 1 да е публично оповестен конкурс на един
етап при следните условия:
2.1. Предмет на публично оповестения конк у рс на един етап е общинск и неж илищен
имот, невключен в имуществото на общински
търговски дружества, представляващ застроен
УПИ ІІ-81 – „За обществени дейности“, в кв. 16
по ПУП на с. Лесичово, с площ 4876 м 2 ведно с
построените в него: триетажна масивна сграда
със застроена площ 570 м 2 и РЗП 1579 м 2; едноетажна масивна сграда със застроена площ
15 м 2 и едноетажна масивна сграда със застроена
площ 278 м 2 , актуван с акт за частна общинска
собственост № 1897/14.11.2017 г.
2.2. Определя минимална конкурсна цена:
117 604 лв. Извън прилежащата площ от поземлен
имот УПИ ІІ-81 – „За обществени дейности“, в
кв. 16 по ПУП на с. Лесичово с посочените характеристики не представлява освободена доставка

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

по смисъла на чл. 45 от ЗДДС и върху тази площ
от имота се начислява ДДС съгласно Закона за
ДДС, който е дължим от купувача по сделката.
Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС освободена
доставка е доставката на сгради или на части
от тях, които не са нови, и доставката на прилежащите към тях терени. В случая се прехвърля
право на собственост върху сграда и прилежащ
към нея терен, която сграда не е нова по смисъла
на § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС. В този случай върху
постигната цена не се начислява ДДС.
2.3. Приема следните конкурсни условия:
• Цена, срок и начин на плащане. Цената не
може да бъде по-ниска от посочената в т. 2.2.
Цената е безусловна, предлага се и се заплаща
еднократно в левове.
• Цена, срок и начин на плащане. Цената не
може да бъде по-ниска от посочената в т. 2.2.
Цената е безусловна, предлага се и се заплаща
в левове. За обекта се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не
по-малка от 20 на сто от минимална конкурсна
цена (с ДДС), срок за издължаване на остатъка от
продажната цена – до 12 месеца считано от датата
на сключване на договора на месечни вноски.
• Определя минимален размер на инвестициите – 100 000 лв., които участникът трябва да
реализира в обекта на приватизация за срок до
5 години считано от датата на прехвърляне на
собствеността на обекта на приватизация.
• Определя минималния брой на работните
места, който не може да бъде по-малък от 3,
които участникът трябва да разкрие и поддържа
в обекта на приватизация считано от датата на
прехвърляне на собствеността за срок 7 години.
2.4. Съдържащите се в офертата предложения
за цена, размер на инвестициите и работни места
и съответните срокове се включват в приватизационния договор като задължение на купувача.
2.5. Определя размер на депозита: 23 520,80 лв.,
която сума следва да бъде постъпила в банковата
сметка, посочена в конкурсната документация, в
срок до 16,30 ч. на 18-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“, а
в случай че този ден е неприсъствен – на първия
следващ работен ден.
2.6. Конкурсната документация (включваща
и информационния меморандум) се закупува
от Община Лесичово, с. Лесичово, ул. Никола
Чочков № 11 – 13, и се получава от секретаря
на общината, лично или при представяне на
изрично нотариално заверено пълномощно след
заплащане на такса в размер 150 лв. без ДДС
или 180 лв. с ДДС. Същата се заплаща в касата
на общината или по сметка на Община Лесичово: IBAN BG 66 IORT 60918400132400, код вид
плащане 447000, BIC код на банката IORT BGSF,
в „Инвестбанк“ – АД, Пазарджик. Срокът за
закупуване на конкурсната документация е до
14,30 ч. на 12-ия ден от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“, а в случай
че този ден е неприсъствен – на първия следващ
работен ден.
2.7. В срок до 15-ия ден от обнародване на решението в „Държавен вестник“ лицата, закупили
конкурсна документация и получили сертификат
за регистрация от органа за приватизация, могат
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да отправят писмени искания до конкурсната
комисия за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса. Разясненията по
предходното изречение се изготвят в писмена
форма в срок до 5 работни дни и се предоставят
на разположение на всички лица, закупили конкурсна документация и получили сертификат за
регистрация от органа за приватизация.
2.8. Срок за извършване на оглед на обекта – всеки работен ден от 10 до 15,30 ч. в периода
от 12-ия до 17-ия ден от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“ след предварителна заявка и представен платежен документ
за закупена конкурсна документация.
2.9. Лицата, закупили конкурсна документация и информационен меморандум, получили
сертификат за регистрация и внесли депозит
за участие в конкурса, имат право да подадат
предложение за участие в конкурса. Срокът за
подаване на предложенията за участие в конкурса
е до 14,30 ч. на 22-рия ден включително от датата
на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“. Ако последният ден от срока е
неприсъствен, срокът изтича в първия следващ
присъствен ден. Предложенията се подават в
деловодството на Община Лесичово, с. Лесичово,
ул. Никола Чочков № 11 – 13, област Пазарджик.
2.10. Публично оповестени ят конк у рс на
един етап ще се проведе в Заседателната зала
на Община Лесичово в с. Лесичово, ул. Никола
Чочков № 11 – 13, с начален час 11 ч. на 23-тия
ден от датата на обнародването на решението в
„Държавен вестник“, а в случай че този ден е
неприсъствен – на първия следващ работен ден.
2.11. В публично оповестения конкурс на един
етап могат да участват при равни условия физически, юридически лица и еднолични търговци.
2.12. В публично оповестения конкурс на
един етап не се допускат до участие дружества,
регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, юридически лица, консорциуми
или други форми на сдружаване, специално учредени за участие в публично оповестения конкурс
на един етап.
2.13. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в публично оповестения
конкурс на един етап – няма.
2.14. Договорът за приватизация се сключва при
продажба чрез публично оповестен конкурс – в
срока, определен съгласно чл. 35, съответно
чл. 35и от Наредбата за търговете и конкурсите.
Правото на собственост върху обекта – предмет
на приватизацията, се прехвърля след заплащане
на предложената в конкурса цена и подписване
на приватизационния договор.
3. Утвърждава конкурсната документация
(приложение І).
4. Определя комисия за организирането и
провеждането на публично оповестения конкурс
на един етап в състав от 7 членове, в състав: 1
председател и 6 членове, и 2 резервни членове.

1029

Председател:
В. Дамянов
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ОБЩИНА С. ОПАН,
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 408
от 30 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – с. Опан, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за обект: „Изграждане на
оптични отклонения от опорната мрежа на „Мобилтел“ – ЕАД, до УПИ І-532, кв. 26 в с. Опан,
община Опан“, преминаващ през поземлен
имот: 68312.51.196 по кадастралната карта на
с. Средец, община Опан, през поземлени имоти:
53576.26.326, 53576.26.509, 53576.25.106, 53576.102.376,
53576.103.494, 53576.103.409 и 53576.111.406 по кадастралната карта на с. Опан, община Опан, и
през поземлени имоти: 72970.29.195 и 72970.29.196
по кадастралната карта на с. Тракия, община
Опан, област Стара Загора, съгласно приложените
регистри с възложител: „А1 България“ – ЕАД,
София. Дължината на оптичните отклонения
през посочените поземлени имоти извън урбанизираната територия е 6465 л. м.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
всички последващи действия във връзка с настоящото решение.

1007

Председател:
Ж. Иванов

28. – Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет:
1. Определя на основание чл. 180, ал. 2, т. 4
от ЗСВ датата, часа и мястото на провеждане на
писмения изпит по конкурса за първоначално
назначаване на длъжност „прокурор“ в Специализираната прокуратура, обявен с решение
на Прокурорската колегия на Висшия съдебен
съвет по протокол № 30 от 21.11.2018 г., както
следва: дата – 20 март 2019 г. (сряда), час – 9,00,
място – сградата на Националния институт на
правосъдието, ул. Екзарх Йосиф № 14, зала № 32.
2. Определя на основание чл. 180, ал. 2, т. 4
от ЗСВ датата, часа и мястото на провеждане на
писмения изпит по конкурса за първоначално
назначаване на длъжност „следовател“ в Следствения отдел в Специализираната прокуратура,
обявен с решение на Прокурорската колегия
на Висшия съдебен съвет по протокол № 31 от
28.11.2018 г., както следва: дата – 18 март 2019 г.
(понеделник), час – 9,00, място – сградата на Националния институт на правосъдието, ул. Екзарх
Йосиф № 14, зала № 32 и зала № 42.
1162
124. – Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН, София, обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент
по професионално направление 4.2. Химически
науки, научна специалност „Органична химия“,
за нуждите на лаборатория „Органични реакции
върху микропорести материали“, със срок на подаване на документи 2 месеца от обнародването
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в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9, стая
206, тел. (02) 872 48 17.
1016
1. – Община гр. Брацигово, област Пазарджик,
на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава,
че е приет план на новообразуваните имоти в
м. Чешмето и м. Хисаря в землище с. Исперихово
за ПИ с № 034001, № 034002, № 034003, № 034004,
№ 034005, № 034006, № 034008, № 034009, № 034010
и № 153001. На основание чл. 28б, ал. 5 от
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени искания и
въ зра жение по п ла на на новообразу ва ни т е
имоти и придружаващата го документация в
кметство с. Исперихово и в Община Брацигово,
дирекция „СА“, до кмета на община Брацигово.
Придружаващата го документация е изложена в
сградите на кметство с. Исперихово и Община
Брацигово, дирекция „СА“.
1055
1. – Община гр. Мездра, област Враца, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за изменение на общ устройствен
план за територията на община Мездра за частта,
обхващаща землището на с. Дърманци, община
Мездра, за привеждането му в съответствие с
влязъл в сила подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Модернизация
на участък от път І-1 (Е-79) Мездра – Ботевград“,
от км 161+367 до км 194+164,89, на км 163+020 от
трасето на пътя, при предвиденото ново кръгово
кръстовище за осигуряване връзката на селата
Дърманци, Синьо бърдо и Курново, и подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за елемент на техническата инфраструктура за
обект: „Общински път – връзка с новото кръгово
пътно кръстовище на път І-1 с пътя за с. Дърманци,
на км 163+020 на път І-1 (Е-79) Мездра – Ботев
град“, за осигуряване на транспортен достъп до
поземлени имоти и урбанизирани имоти съгласно
влезли в сила подробни устройствени планове
(ПУП – ПРЗ) в землището на с. Дърманци, община Мездра. Проектите са на разположение в
сградата на Община Мездра, стая 105. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да се запознаят с проектите и да направят предложения
или възражения по тях.
1056
6. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на въздушна
линия с изолиран проводник, захранващ ПИ
55556.212.14, местност Черниче, по КККР на
землище с. Паталеница, община Пазарджик.
Новопроектираното трасе на въздушна линия
с изолиран проводник започва от съществуващ
стълб № 6 на извод „В“ от ТП № 3, преминава
през ПИ 55556.61.13 – полски път, и достига до
новомонтиран стълб № 6/2, от който следва да
бъде захранен ПИ 55556.212.14, местност Черниче,
община Пазарджик, съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите
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имоти. Проектът е изложен в общината, ет. 5,
стая 501. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения до общинската
администрация.
1031
1. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
собственици на поземлени имоти 06999.41.26
и 06999.41.25 в м. Станушев геран, землището
на с. Буковлък, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план на
елементите на техническата инфраструктура за
прокарване на трасе на пътна връзка до поземлен
имот с идентификатор 06999.41.25, м. Станушев
геран, в землището на с. Буковлък, община Плевен. Проектът се намира в стая № 94, ет. 4 на
общината и може да бъде прегледан в работни
дни от 9 до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация в Центъра за административно
обслужване на гражданите на Община Плевен – пл. Възраждане № 4.
1040
1. – Община гр. Септември, област Пазар
джик, на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ
с ъ о бща ва на за и н т ер е с ова н и т е л и ца , че е
изготвен помощен план на имотите на ползвателите и на бившите собственици на зоната по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ по КВС на землище
с. Горно Вършило, община Септември, за ПИ
с номера по КВС и идентификатори по КККР:
№ 0 0 0153 (16732.150.5), 0 0 0156 (16732.150.3),
000158 (16732.150.2), 000159 (16732.150.1), 000268
(16732.4 4.268), 0 0 0271 (16732.153.1) и 0 0 0532
(16732 .4 4. 532) в м. А н д р ея (с под ме с т но с т
Бр ън дева воден и ца); № 0270 03 (16732 .27.3),
027004 (16732.27.4), 027007 (16732.27.7), 027008
(16732.27.8), 027009 (16732.27.9), 027010 (16732.27.10),
027011 (16732.27.11), 027015 (16732.27.15), 027026
(167 32 . 2 7. 2 6 ), 0 2 7 0 2 7 (167 32 . 2 7. 2 7 ), 0 2 7 0 3 0
(16732.27.30), 027033 (16732.27.33), 027041 (16732.27.41)
и 027044 (16732.27.44) в м. Кърловица; № 000186
(16732.154.1) и 000194 (16732.57.194) в м. Плешивец
(с подместност Пункта); № 000200 (17.6732.152.1)
в м. Студения чучур; № 000124 (16732.78.124)
в м. Долни лозя; № 000481 (16732.151.2) в м.
Пеновица; № 000197 (16732.79.197) в м. Канара;
№ 000482 (16732.151.1) и 127067 (16732.127.67) в м.
Реката; № 027012 (16732.27.12), 027013 (16732.27.13),
027016 (16732.27.16) и 027025 (16732.27.25) в м.
При селото; № 027042 (16732.27.42) в м. Баталите.
Помощният план и регистрите на имотите на
ползвателите и бившите собственици са изложени за разглеждане в сградата на общинската
админист раци я – г р. Септември, Техническа
служба. Копие на изготвената документация на
помощния план за предварително запознаване на
жителите е предоставена и в кметство гр. Ветрен.
На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в
едномесечен срок от датата на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени искания
и възражения по помощния план до кмета на
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община Септември, като приложат документите
за собственост и други документи, които считат
за необходимо.
1054
4. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания
за трасе на подземен ел. кабел НН от КРШ от
ТП „Овчарник“, извод СН „Качулка“, подстанция „ТЕЦ – Сливен“, намиращ се в ПИ 002423 с
НТП – „местен път“, до ново ел. табло на северозападната граница на ПИ 009909, стопански двор,
и преминаващо през ПИ 002423 с НТП – „местен
път“, общинска собственост, всички в землище
с. Новачево, община Сливен. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
1038

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава за постъпил
протест от прокурор от Окръжната прокуратура – Варна, против чл. 4, ал. 1 от Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищни
нужди на гражданите, настаняване и продажба
на жилищни имоти, приета от Общинския съвет – гр. Варна, в частта на думата „български“
и против чл. 4, ал. 1, т. 1 от същата наредба в
частта на думата „български“ и израза: „на които
поне един член от семейството/на домакинството
е български гражданин“. Във връзка с оспорването е образувано адм. д. № 281/2019 г. по описа
на Административния съд – Варна, VІІ състав,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 4.04.2019 г.
1045
Административният съд – Варна, шестнадесети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпил
протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Варна, против разпоредбите на чл. 4,
ал. 1 и 2, чл. 5, ал. 1, чл. 7, ал. 1, 2 и 3, чл. 13,
ал. 1, чл. 17, чл. 18, чл. 23, ал. 3, чл. 34, ал. 1 и
2, чл. 37, ал. 1, 2 и 3 и чл. 51 от Наредба № 1 за
обществения ред и сигурността на гражданите
в община Провадия. По протеста е образувано
адм. д. № 178/2019 г. по описа на Административния съд – Варна, ХVІ състав. Производството
по делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 14.03.2019 г. от 9 ч. Съгласно чл. 182, ал. 2 от АПК всеки, който има
правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
1046
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
е постъпил протест на прокурор при Окръжната
прокуратура – Велико Търново, против Наредбата
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за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на
общински жилища, приета с Решение № 324 по
протокол № 25 от 24.02.2005 г. на Общинския съвет – гр. Полски Тръмбеш, впоследствие изменена
и допълнена с Решение № 339 по протокол № 26
от 31.03.2005 г. и с Решение № 219 по протокол
№ 19 от 22.08.2008 г., за което е образувано адм.
д. № 93/2019 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Съдебното заседание е
насрочено за 17.05.2019 г. от 9,30 ч.
1169
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 218, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на
територията съобщава, че е постъпила жалба, с
която се оспорва Заповед № 672 от 17.10.2018 г.
на кмета на община Тетевен, с която е одобрен
план за изменение на подробен устройствен
план – план за регулация в обхват: УПИ Х-72,
кв. 25 по ПУП на с. Глогово, област Ловеч,
с който се изменя вътрешната регулационна
линия между УПИ Х-72 и VIII-73, като същата
е съобразена с нотариален акт № 98, т. 1, дело
№ 189 от 21.04.1982 г. за придаваемите 105 кв. м
от имот с кадастрален № 73 съгласно Решение
№ 175 от 21.12.2012 г. на ТРС, вписано под
№ 128, том 3, вх. рег. № 3199 от 29.09.2014 г.,
как то е показано със зелен цвя т в ПР, по
която е образувано адм. д. № 431 по описа
за 2018 г. на А дминистративния съд – Ловеч.
Заинтересуваните лица могат да подадат молба
за конституиране като ответници по адм. д.
№ 431/2018 г. на А дминистративния съд – Ловеч, в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“.
955
Административният съд – Перник, обявява
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК, че е
постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Перник, срещу разпоредбите на чл. 5, ал. 2,
т. 1, чл. 30, чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 49 от Наредбата
за реда и условията за управление и разпореждане
с общински жилища на територията на община
Перник, приета от Общинския съвет – гр. Перник,
с Решение № 1147 от 23.07.2015 г. по протокол № 9
от 23.07.2015 г. Образувано е адм. д. № 46/2019 г.
по описа на Административния съд – Перник.
954
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е подаден протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Плевен, срещу чл. 51
(предишен чл. 50) от Наредба № 1 за поддържане и
опазване на обществения ред, чистота и общинско
имущество в община Кнежа, приета с Решение
№ 84 по протокол № 8 от проведено заседание
на Общинския съвет – гр. Кнежа, на 27.09.2002 г.,
по който е образувано адм. д. № 44 по описа на
Административния съд – Плевен, за 2019 г.
1170
Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че в съда е
постъпило оспорване от прокурор при Окръжна
прокуратура – Сливен, на чл. 7, чл. 17 в частта
„съответен наем“, чл. 31 и чл. 38, всички от Наредбата за изграждане, стопанисване и опазване
на зелената система на община Сливен, приета
от Общинския съвет – гр. Сливен, с Решение
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№ 157 от 27.05.2004 г., изменена с Решение № 712
от 29.10.2009 г. и Решение № 952 от 12.08.2010 г.
на Общинския съвет – гр. Сливен, по което е
образувано адм. д. № 34/2019 г. по описа на Административния съд – Сливен, което е насрочено
за разглеждане за 20.03.2019 г. от 14 ч.
1133
Административният съд – Смолян, на основание чл. 185 от АПК е образувал адм. д.
№ 75/2019 г. по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Смолян, срещу Наредбата за
рекламната дейност на територията на община
Рудозем, област Смолян, приета с Решение № 187
по протокол № 26 от 15.02.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Рудозем, изменена и допълнена с Решение № 170 по протокол № 17 от 27.12.2012 г., в
нейната цялост. Делото е насрочено за 13.03.2019 г.
от 13,30 ч. Заинтересованите лица могат да поискат с писмена молба да се присъединят към
оспорването или да встъпят като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото.
1172
Административният съд – София-град, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от Десислава
Кайнакчиева – прокурор при Софийската градска
прокуратура, отдел „Надзор за законност“, срещу
разпоредбите на чл. 5, ал. 2, т. 1, чл. 30, чл. 33,
ал. 1, чл. 41, чл. 43, ал. 5 и чл. 55 от Наредбата
за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на
Столичната община, приета с Решение № 466
по протокол № 53 от 14.07.2005 г. на Столичния
общински съвет, по който е образувано адм. д.
№ 716/2019 г. по описа на Административния
съд – София-град, ІV тричленен състав, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
29.03.2019 г. от 13,30 ч.
1043
Административният съд – София-град, второ
отделение, 31 състав, съобщава, че по жалба против Решение № 544 от 26.07.2018 г. на Столичния
общински съвет, с което е одобрен подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване и план-схеми на инженерната инфраструктура на м. Ж.к. Дружба 2 – II част, район „Искър“, в граници: бул. Копенхаген, ул. Обиколна,
бул. Крайречен, бул. Проф. Цветан Лазаров, в
частта му относно УПИ І – за детска градина и
подземен гараж, кв. 8а, е образувано адм. дело
№ 12688/2018 г. по описа на съда, насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
25.03.2019 г. от 13,30 ч. Указва на заинтересуваните лица, че имат право в едномесечен срок от
деня на обнародването в „Държавен вестник“ да
се конституират като ответници по делото, като
подадат заявление в Административния съд – София-град, което да отговаря на изискванията на
чл. 218, ал. 5 и 6 от ЗУТ.
1132
А дминистративният съд – София област,
трети състав, на основание чл. 188 във връзка с
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Административния съд – София област, е образувано
адм. д. № 127/2019 г. по описа на съда по протест
на прокурор от Окръжна прокуратура – София,
с който се оспорва като незаконосъобразна и
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се иска отмяната на Наредбата за условията и
реда за установяване на жилищни нужди и за
настаняване под наем в общински жилища, приета с Решение № 42 по протокол от заседание
на Общинския съвет – Ботевград, проведено на
28.02.2008 г. Административно дело № 127/2019 г.
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 17.04.2019 г. от 10 ч.
1093
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че по протест на Окръжна прокуратура – София, е образувано адм. д. № 206/2019 г.
по описа на съда, насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 17.04.2019 г. от 10 ч.,
по което предмет на оспорване е Наредба № 1 за
осигуряване на обществения ред, поддържане на
чистотата, опазване на общинското имущество,
околната среда и противопожарната охрана на
територията на община Чавдар.
1171
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при Окръжна прокуратура – Стара
Загора, с който са оспорени разпоредбите на
чл. 9, ал. 6, т. 1, чл. 19, т. 1, чл. 10, ал. 7 и чл. 17
от Наредбата за реда и условията за установяване
на жилищни нужди, за настаняване под наем и
разпореждане с жилища от общинския жилищен
фонд в община Раднево, по което е образувано
адм. д. № 55/2019 г. по описа на Административния съд – Стара Загора, и е насрочено за
28.03.2019 г. от 10,30 ч.
1131
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
Маргарита Димитрова – прокурор в Окръжната
прокуратура – Стара Загора, за отмяна на разпоредбите на чл. 18, ал. 3, чл. 22, ал. 1, т. 1 в частта
„…6 месеца“, и чл. 29, ал. 1, т. 1 от Наредбата за
настаняване под наем на граждани с доказани
жилищни нужди и продажба на общински жилища
на техните наематели и на други лица в община
Гурково, по който е образувано адм. д. № 42/2019 г.
по описа на Административния съд – Стара Загора, насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 28.03.2019 г. от 11,30 ч.
1044
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съобщава,
че е постъпила жалба срещу Решение № 1134 от
20.12.2018 г. на Общинския съвет – Димитровград,
в частта му по т. ІІ, т. 2, т. 22, за с. Бодрово, по
която е образувано адм. д. № 98/2019 г. по описа
на Административния съд – Хасково, насрочено
за 20.03.2019 г. от 10,30 ч.
1032
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково,
с който се оспорва чл. 46, ал. 1 в частта „малки,
покрити обслужващи обекти (кафенета, сладкарници, обекти за забавни игри, за художествени и хоби дейности и други)“ и чл. 76, ал. 2
в частта „или упълномощено от него лице“ от
Наредба № 28 за опазване на околната среда
и изграждане и опазване на зелената система
на територията на община Любимец, по който
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е образувано адм. д. № 89/2019 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
20.03.2019 г. от 10,15 ч.
1034
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при Окръжна прокуратура – Хасково,
с който се оспорва чл. 38, ал. 1, т. 3 и чл. 40 от
Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на община Симеоновград, по който
е образувано адм. д. № 142/2019 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
20.03.2019 г. от 10,15 ч.
1035
Добричкият районен съд, гражданска колегия, IV състав, уведомява Ралф Тиме, роден
на 7.08.1965 г., гражданин на ФР Германия, без
адрес в Република България, че има качеството
на ответник по гр. д. № 4880/2018 г. по описа на
Районния съд – гр. Добрич, образувано по искова молба на Виолета Димитрова Тиме с адрес:
гр. Добрич, ж.к. Балик, бл. 3, вх. Б, ет. 8, ап. 32,
с която против Ралф Тиме, роден на 7.08.1965 г.,
гражданин на ФР Германия, е предявен иск с пр.
осн. чл. 49, ал. 1 от CK за прекратяване на сключения между страните на 27.08.1995 г. граждански
брак с развод, като му указва, че в двуседмичен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията
на Районния съд – гр. Добрич, за връчване на
съобщение по чл. 131 от ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея. В случай че
ответникът не посочи съдебен адрес, делото ще
се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
1047
Момчилградският районен съд, гражданска
колегия, призовава Хюсеин Мюмюн с последен
адрес: неизвестен, да се яви в съда в двуседмичен
срок считано от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ като ответник по гр.д.
№ 23/2019 г., заведено от Зелиха Мехмед Мюмюн
по чл. 127а, ал. 2 от СК, за връчване на искова
молба и приложения към нея ведно със съобщение
по чл. 131 от ГПК. При неявяване на ответника
или упълномощено от него лице в указания срок
съдът ще му назначи особен представител и делото ще се гледа при условията на чл. 48 от ГПК.
1134
Русенският районен съд, VІІІ гр. състав, призовава Алендро Ван Брее, гражданин на Нидерландия, роден на 25.12.1955 г., сега с неизвестен
адрес, да се яви в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на
съда за получаване на препис от искова молба
и доказателствата за отговор по чл. 131 от ГПК
по гр. д. № 7861/2018 г. на РС – Русе, заведено
от Джеврие Емин Наим, Февзие Мехмедова
Генджева, Осман Исмаил Аликузу, Ивелин Огнянов Арсов, Лютфи Осман Исмаил, Исмаил
Велиев Саров, Атике Билялова Генджева, Юмгюл Музекяева Абтиходжева, Бейхан Ибрямов
Абтиходжев, Неслян Осман Абтиходжа, Назиле
Исмет Ешрефова, Исмигюл Исмет Сюлейманова,
Сюлбие Хюсеинова Еминова, Ревзие Хасанова
Кабишева, Метин Хюсеинов Кабишев, Гюлшен
Кяшифова Мусова, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК,
като му се назначи особен представител.
1067
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Софийският районен съд призовава в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“
Андре Еманоел Вайсман, чужденец, с неизвестен
адрес в България, да се яви в канцеларията на
Софийския районен съд, III гражданско отделение,
84 състав, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54, за да
получи препис от исковата молба и приложенията
по гр. д. № 74899/2018 г., подадена от Соня Яко
Левиева-Вайсман, с правно основание чл. 49, ал. 1
от Семейния кодекс. В случай че не се яви, за да
получи съдебните книжа в указания срок, съдът
ще му назначи особен представител.
1068
Районният съд – гр. Средец, призовава Джон
Мартин Бъндфус, гражданин на Обединеното
кралство Великобритания, сега с неизвестен
адрес, като ответник по гр.д. № 625/2018 г. по
описа на съда, заведено от „Водоснабдяване и
канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление: Бургас, ул. Ген.
Владимир Вазов № 3, да се яви в канцеларията
на деловодството в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“,
за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея. При неявяване книжата ще
се смятат за редовно връчени и на ответника ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
997
Районният съд – гр. Средец, призовава Джейн
Елизабет Бъндфус, гражданка на Обединеното
кралство Великобритания, сега с неизвестен
адрес, като ответница по гр.д. № 625/2018 г. по
описа на съда, заведено от „Водоснабдяване и
канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление: Бургас, ул. Ген.
Владимир Вазов № 3, да се яви в канцеларията
на деловодството в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“,
за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея. При неявяване книжата ще се
смятат за редовно връчени и на ответницата ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
998
Районният съд – гр. Средец, призовава Евгений Борисович Рея, гражданин на Руската федерация, сега с неизвестен адрес, като ответник по
гр.д. № 620/2018 г. по описа на съда, заведено от
„Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК
812115210, със седалище и адрес на управление:
Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов № 3, да се яви
в канцеларията на деловодството в двуседмичен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи препис от исковата
молба и приложенията към нея. При неявяване
книжата ще се смятат за редовно връчени и на
ответника ще бъде назначен особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
999
Ра й о н н и я т с ъ д – г р. С р ед е ц , п ри з ов а в а
Надежда Анатолиевна Рея, гражданка на Руската федерация, сега с неизвестен адрес, като
ответница по гр.д. № 620/2018 г. по описа на
съда, заведено от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и
адрес на управление: Бургас, ул. Ген. Владимир
Вазов № 3, да се яви в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от обнародването
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на съобщението в „Държавен вестник“, за да
получи препис от исковата молба и приложенията към нея. При неявяване книжата ще се
смятат за редовно връчени и на ответницата
ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
1000
Районният съд – гр. Средец, призовава Норман Крейг Месенджър, роден на 24.06.1970 г., с
адрес: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, в. с. Елит
ІІІ, ап. 1, ет. 1, като ответник по гр.д. № 623/2018 г.
по описа на съда, заведено от „Водоснабдяване
и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със
седалище и адрес на управление: Бургас, ул. Ген.
Владимир Вазов № 3, да се яви в канцеларията на деловодството в двуседмичен срок от
обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“, за да пол у чи препис от исковата
молба и приложенията към нея. При неявяване
книжата ще се смятат за редовно връчени и на
ответника ще бъде назначен особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
1048
Районният съд – гр. Средец, призовава Антонина Миновна Карпенко, родена на 13.08.1949 г., с
адрес: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, кв. Запад,
ж.к. Луна, вх. 2, ет. 3, ап. 13, като ответница по
гр.д. № 626/2018 г. по описа на съда, заведено
от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с
ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление: Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов № 3,
да се яви в канцеларията на деловодството в
двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи
препис от исковата молба и приложенията към
нея. При неявяване книжата ще се смятат за
редовно връчени и на ответницата ще бъде
назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
1049
Районният съд – гр. Средец, призовава Юрий
Анатолиевич Карпенко, роден на 18.01.1974 г., с
адрес: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг, кв. Запад,
ж.к. Луна, вх. 2, ет. 3, ап. 13, като ответник по
гр.д. № 626/2018 г. по описа на съда, заведено
от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, с
ЕИК 812115210, със седалище и адрес на управление: Бургас, ул. Ген. Владимир Вазов № 3,
да се яви в канцеларията на деловодството в
двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи
препис от исковата молба и приложенията към
нея. При неявяване книжата ще се смятат за
редовно връчени и на ответника ще бъде назначен особен представител на основание чл. 48,
ал. 2 от ГПК.
1050
Търговищкият районен съд, ХІ гр. състав,
съобщава на Мустафа Алиев Хасанов, роден на
7.03.1920 г., бивш жител на с. Братово, община
Търговище, и Юсуф Алиев Хасанов, роден 1932 г.,
бивш жител на с. Братово, община Търговище, с
неизвестни адреси, че в Районния съд – Търговище, е образувано гр.д. № 2272/2018 г., заведено от
Тинка Асенова Христова, Афизе Алиева Чакърова
и Нефизе Алиева Абтиева, по иск за делба, като в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ следва да се явят в канцеларията на
съда, ул. Славейков № 59, в качеството на ответ-
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ници, за да получат препис от исковата молба,
приложените към нея писмени доказателства и
разпореждане по чл. 131 от ГПК.
1173
Видинският окръжен съд с разпореждане от
7.02.2019 г. по ч.т.д. № 4/2019 г. по описа на ВОС на
основание чл. 679, ал. 3 от ТЗ призовава длъжника
и кредиторите на „Евро Имоти БГ“ – ЕООД, ЕИК
203464399, със седалище и адрес на управление:
Видин, ж.к. Гео Милев, бл. 17, вх. В, ет. 7, ап.
58, за съдебно заседание, което ще се проведе на
1.03.2019 г. от 11 ч. в зала № 13, ет. 2 в сградата
на Съдебната палата – Видин, пл. Бдинци № 1,
във връзка с постъпила молба по чл. 679 от ТЗ
от „Юробанк България“ – АД.
1135

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
2. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация на търговците на едра строителна техника
(АТЕСТ)“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 27 от устава на сдружението свиква общо
събрание на 27.03.2019 г. в 17 ч. в София 1407,
хотел „Маринела“, бул. Джеймс Баучер № 100,
при следния дневен ред: 1. одобрение на отчета за
дейността и разходването на бюджета за 2018 г.;
2. одобрение на бюджета на АТЕСТ за 2019 г.; 3.
приемане/изключване на нови членове в АТЕСТ;
4. избор на нов член на УС на АТЕСТ; 5. промени
в устава на АТЕСТ, свързани с привличането на
асоциирани членове; 6. разни. Общото събрание
се счита за законно, ако присъстват най-малко
половината от всички членове. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието
се отлага с един час, ще се проведе същия ден,
при същия дневен ред и ще се счита за законно
колкото и членове да се явят.
1039
1. – Управителният съвет на Българския
национален комитет за предучилищно образование – ОМЕП, на основание чл. 26, ал. 3 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 12.04.2019 г. в 11 ч. в ДГ № 90,
София, ж.к. Надежда, ул. Иван Момчилов № 44,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
БНК – ОМЕП, за 2018 г.; 2. приемане на годишните планове на ИК и БНК – ОМЕП, за 2019 г.; 3.
организационни въпроси и обмен на информация
за световните инициативи на ОМЕП.
1026
2. – Управителният съвет на Фондацията за
развитие на механизираните земеделски услуги в България, София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.04.2019 г.
в 13 ч. в седалището на фондацията в София,
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ул. Лавеле № 16, офис 402, при следния дневен
ред: 1. освобождаване на управителния съвет
поради изтичането на мандата му; 2. избиране на
нов управителен съвет; 3. приемане на отчета за
дейността на фондацията. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1027
14. – Управителният съвет на Спортен клуб
по шахмат „Марица – Пловдив“ на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава свиква
общо събрание на сдружението на 26.03.2019 г.
в 17 ч. в клуба на ул. 11-и август № 5, офис 402,
Пловдив, при следния дневен ред: 1. отчет на УС
на СКШ „Марица – Пловдив“ за 2018 г.; 2. приемане на бюджета на СКШ „Марица – Пловдив“
за 2019 г.; 3. промени в устава в съответствие
със Закона за физическото възпитание и спорта
от дата 18.10.2018 г.; 4. други. Материалите за
общото събрание са на разположение на адреса
на седалището му 10 дни преди събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите.
1042
7. – Управителният съвет на ВК „Странджа“ – гр. Средец, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 22 от устава свиква редовно отчетно общо
събрание на 15.04.2019 г. в 17 ч. в гр. Средец,
ул. В. Коларов № 23, спортна зала „Странджа“,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета на
управителния съвет за дейността на ВК „Странджа“ за 2018 г.; 2. приемане на отчета на контролния съвет и ГФО за 2018 г. на ВК „Странджа“;
3. освобождаване на членове на сдружението и
приемане на нови; 4. приемане на решение за
освобождаване от отговорност на председателя на
сдружението и на членовете на управителния съвет
и контролния съвет на ВК „Странджа“ – гр. Средец, за дейността им през 2018 г.; 5. приемане на
решение за изменение и допълнение на устава
на сдружението по представен проект; 6. други.
В събранието могат да участват само членове на
ВК „Странджа“ – гр. Средец, които са платили
членския си внос за 2018 г. Регистрацията на членовете за събранието ще започне в 16 ч. в деня
на събранието. Членовете следва да носят лична
карта. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава общото събрание
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите за общото
събрание са на разположение в гр. Средец, ул. В.
Коларов № 23, спортна зала „Странджа“.
1041
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