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ЗАКОН

за преброяване на земеделските стопанства
в Република България през 2020 г.
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Законът урежда подготовката,
организацията и провеждането на преброяването на земеделските стопанства в Република
България през 2020 г., наричано по-нататък
„преброяването“.
(2) Преброяването се извършва с цел:
1. изготвяне на интегрирана статистика за
установяване на структурата на земеделските

стопанства в страната, на производствените
методи, на мерките и подмерките за развитие
на селските райони и на агроекологичните
показатели;
2. осигуряване на хармонизирана, сравнима и съгласувана статистика при ползване на
стандартни класификации и общи определения на изследваните променливи за всички
държави – членки на Европейския съюз;
3. оси г у ря ва не на а к т уа л н и да н н и за
усъвършенстване на държавната политика в
областта на земеделието и на допълнителна
статистическа информация за разработването
на политиката в областта на агроекологията;
4. актуализиране на статистическия регистър на земеделските стопанства с необходимата информация като база за изготвяне
на официална статистика;
5. въвеж дане на идентификатор на земеделското стопанство при вк лючване в
статистическия регистър на земеделските
стопанства.
(3) При преброяването се събират посочените в приложение № 1 основни данни
(променливи) за:
1. земеделското стопанство;
2. земеделския стопанин и управителя на
земеделското стопанство;
3. ползваната земя;
4. о т глеж да ни т е селскос т опа нск и ж ивотни;
5. ползваната земеделска техника;
6. работната сила и други доходоносни
дейности в стопанството;
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7. подпомагането по мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските
райони;
8. ползваните сгради за животни;
9. управлението на оборския тор.
Чл. 2. Преброяването включва:
1. подготовка:
а) съставяне на списък на земеделските
стопанства, които ще бъдат анкетирани;
б) разрабо т ва не на и нс т ру мен тари у м,
организиране на обучения, отпечатване на
материали, популяризиране и други;
в) провеж дане на пробно преброяване
по чл. 20;
2. анкетиране – събиране на информация
на място или онлайн за всяко земеделско
стопанство от списъка по т. 1, буква „а“
чрез попълване на статистически въпросник,
включващ основните данни (променливи),
посочени в приложение № 1;
3. обработка, съпоставяне на предоставени данни от административни източници,
контрол, обобщаване и разпространение на
резултатите.
Чл. 3. (1) Анкетирането на земеделските
стопанства започва в 8,00 ч. на 1 септември
2020 г. и приключва в 20,00 ч. на 18 декември 2020 г.
(2) От 8,00 ч. на 1 септември до 24,00 ч.
на 18 септември 2020 г. анкетирането се
извърш ва он ла й н ч р е з п р едо с т а вя не на
индивидуални данни от земеделския стопанин, управителя на стопанството или от
упълномощени от тях лица с помощта на
уеб-базирано приложение и попълване на
елек т ронен с тат ис т и ческ и въп росн и к за
земеделското стопанство.
(3) От 8,00 ч. на 19 септември до 20,00 ч. на
18 декември 2020 г. анкетирането се извършва
от анкетьор чрез интервю със земеделския
стопанин, управителя на стопанството или с
упълномощени от тях лица и попълване на
статистически въпросник на хартиен носител
или чрез онлайн въвеждане с помощта на
преносимо електронно устройство.
(4) Когато по обективни причини анкетирането не може да приключи в срока по
ал. 1, същият може бъде удължен със заповед на министъра на земеделието, храните
и горите с не повече от два месеца.
(5) Контролът за изчерпателност на събраната информация и за точност при попълването на данните в статистическия въпросник
започва на 2 септември 2020 г. и завършва
три месеца след края на анкетирането по
ал. 1, съответно по ал. 4.
(6) И нф орма ц и я з а о сновн и т е да н н и
(променливи), посочени в приложение № 1,
се събира:
1. по т. 3 – 10, 12 и 14 – 16 – за период
12 месеца, приключващ на 31 август 2020 г.;
2. по т. 11 – към 31 август 2020 г.;
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3. по т. 13 – за период три години, приключващ на 31 декември 2020 г.
(7) Министерството на земеделието, храните и горите осигурява единна входна точка
за въвеждане на данни. Данните, събрани
със статистически въпросник на хартиен
носител, се въвеждат от оператори.
Чл. 4. Министърът на земеделието, храните и горите предприема необходимите
мерк и за гара н т и ра не на качес т во т о на
предаваните данни и метаданни съгласно
чл. 11, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС)
2018/1091 на Европейския парламент и на
Съвета от 18 юли 2018 г. относно интегрирана
статистика за земеделските стопанства и за
отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и
(ЕС) № 1337/2011 (OB, L 200/1 от 7 август
2018 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
2018/1091“.
Г л а в а

в т о р а

ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
Чл. 5. Обект на изследване при преброяването са земеделски стопанства, отговарящи
най-малко на един от критериите, посочени
в приложение № 2.
Ч л. 6. (1) Орга н ът на с тат ис т и к ата в
Министерството на земеделието, храните
и горите изготвя списъка на земеделските
стопанства по чл. 2, т. 1, буква „а“.
(2) С цел идентифициране на земеделските
стопанства и провеждане на преброяването Националният статистически институт
предоставя на органа по ал. 1 информация
от Регистъра на статистическите единици
за икономическ ите субекти, извършващи
селскостопанска дейност:
1. единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел;
2. наименование на субекта;
3. основна икономическа дейност;
4. информация за контакт – електронен
адрес, интернет страница, телефонен номер, пощенски адрес и други, които ще се
използват.
(3) При поиск ване от органа по а л. 1
административните звена и структури на
Министерството на земеделието, храните и
горите, държавните органи и органите на
местното самоуправление са длъжни по реда
на чл. 20, ал. 6 от Закона за статистиката да
предоставят безплатно информация и/или
данни, включително лични, от регистрите и
базите данни, които поддържат, не по-късно
от два месеца преди преброяването.
(4) Основните източници на административни данни за преброяването са:
1. и н т ег ри ра ната сис т ема за а д м и н истриране и контрол (ИСАК), създадена с
Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември
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2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по
схеми за подпомагане в рамките на общата
селскостопанска политика и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 637/20 08 на Съвета и
Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ,
L 347/608 от 20 декември 2013 г.);
2. системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък, създадена с
Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г.
за създаване на система за и дентификация и регистрация на едър рогат добитък
и относно етикетирането на говеждо месо
и продукти от говеждо месо и за отмяна
на Регламен т (ЕО) № 820/97 на Съвета;
3. системата за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите,
създадена с Регламент (ЕО) № 21/2004 на
Съвета от 17 декември 2003 г. за създаване
на система за идентификация и регистрация
на животни от рода на овцете и козите и за
изменение на Регламент (EO) № 1782/2003
и на директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО;
4. лозарският регистър, създаден в съответствие с чл. 145 от Регламент (ЕС) № 1308/2013
на Европейския парламент и на Съвета от
17 декември 2013 г. за установяване на обща
организация на пазарите на селскостопански
продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО)
№ 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001
и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ, L 347/671 от 20 декември 2013 г.);
5. регистърът за биологичното земеделие,
създаден съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007
на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането
на биологични продукти и за отм яна на
Регламент (ЕИО) № 2092/91 (OB, L 189/1 от
20 юли 2007 г.);
6. административни източници, свързани с
конкретни мерки и подмерки от Програмата
за развитие на селските райони.
Г л а в а

т р е т а

ОРГАНИ НА ПРЕБРОЯВАНЕТО
Чл. 7. Министърът на земеделието, храните и горите съвместно с областните управители и кметовете на общините организира
и ръководи преброяването на земеделските
стопанства.
Чл. 8. Органи на преброяването са:
1. органът на статистиката в Министерството на земеделието, храните и горите;
2. областните дирекции „Земеделие“;
3. Централната комисия по преброяването;
4. областните комисии по преброяването.
Чл. 9. Министърът на земеделието, храните и горите:
1. одобрява Програма на преброяването
на земеделск ите стопанства през 2020 г.,
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наричана по-нататък „програма на преброяването“;
2. одобрява статистическия въпросник
по чл. 2, т. 2;
3. ръководи и осигурява популяризирането
сред населението на целите и задачите на
преброяването;
4. определя със заповед:
а) реда, начина и правилата за определяне
на участниците в преброяването;
б) реда, начина и правилата за провеждане
на обученията;
в) лицата, които обучават участниците в
преброяването;
5. предоставя на Европейската комисия
информация съгласно чл. 5, параграф 3 от
Регламент (ЕС) 2018/1091 за променливи със
слабо или нулево присъствие в страната;
6. внася в Министерския съвет доклад за
приключване на преброяването и за основните резултати от него в срок до 30 юни 2022 г.
Чл. 10. Органът на статистиката в Министерството на земеделието, храните и горите:
1. координира и методически ръководи
подготовката и провеж дането на преброяването на територията на цялата страна;
2. разработва програма на преброяването в
съответствие с българското законодателство
и правото на Европейския съюз;
3. разработва статистическия инструментариум за провеждане на преброяването;
4. представя образеца на статистическия
въпросник за утвърждаване от председателя
на Националния статистически институт на
основание чл. 20, ал. 5 от Закона за статистиката;
5. съставя списък на земеделските стопанства по чл. 2, т. 1, буква „а“ за провеждане
на преброяването;
6. изготвя методически указания и съдейс т ва п ри ра йони ра не на с т ра ната на
преброителни участъци и контролни райони;
7. организира и ръководи обучението на
експерт и, анкет ьори, оператори, конт рольори, придружители и други участници в
преброяването;
8. определя земеделските стопанства, в
които се упражнява контрол върху събраната
информация;
9. изготвя доклада по чл. 9, т. 6;
10. обработва и разпространява резултатите от преброяването;
11. изготвя и предоставя на Евростат данните по чл. 5, параграф 1 и чл. 7, параграф
1, както и доклад за качеството по чл. 11,
параграф 4 от Регламент (ЕС) 2018/1091.
Чл. 11. (1) Областните дирекции „Земеделие“:
1. осъществяват общо методическо ръководство на преброяването на територията на
съответната административна област;
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2. чрез общинските служби по земеделие
участват във всички дейности по преброяването на територията на съответната община;
3. съвместно с областните комисии по
преброяването актуализират списъка по чл. 2,
т. 1, буква „а“, включително чрез проверка
на място;
4. съгласувано с органа на статистиката
в Министерството на земеделието, храните
и горите районират съответната област на
преброителни участъци и контролни райони;
5. разпределят по общински служби по
земеделие и населени места материалите,
необходими за преброяването;
6. организират съвместно с областните
комисии по преброяването и с органите на
местното самоуправление разяснителна кампания сред населението за целите и начина
на провеждане на преброяването;
7. съвместно с органа на статистиката в
Министерството на земеделието, храните и
горите организират и провеждат обучението
на участниците в преброяването в областта, общините и населените места съгласно
заповедите на министъра на земеделието,
храните и горите по чл. 9, т. 4;
8. проверяват работата на участниците
в преброяването и извършват проверки на
определените по реда на чл. 10, т. 8 земеделски стопанства;
9. п риемат и п роверяват събрани те и
п рие т и о т кон т рол ьори т е с тат ис т и ческ и
въпросници;
10. организират и контролират въвеждането в уеб-базираното приложение на индивидуалните данни, събрани със статистически
въпросник на хартиен носител.
(2) Директорът на съответната областна
дирекция „Земеделие“ определя със заповед
конк рет ни те у част ници в п реброяването
при спазване на изискванията на чл. 9, т. 4,
буква „а“.
Чл. 12. (1) Централната комисия по пребр оя ва не т о е временен орга н, кой т о с е
състои от председател – представител на
Министерството на земеделието, храните и
горите, заместник-председател – представител на Националния статистически институт,
секретар – представител на Министерството
на земеделието, храните и горите, и членове,
които са представители на Министерството на
земеделието, храните и горите, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на
регионалното развитие и благоустройството,
неправителствени организации в земеделието
и представителни организации на работодателите и на работниците и служителите на
национално равнище.
(2) Министърът на земеделието, храните
и горите, по предложение на ръководителите
на ведомствата и организациите по ал. 1,
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определя със заповед поименния състав на
Централната комисия по преброяването.
(3) Дейността на комисията се ръководи
от нейния председател.
(4) Централната комисия по преброяването:
1. обсъжда и дава становища по програмата
на преброяването и по другите документи за
подготовката, организацията и провеждането
на преброяването;
2. обсъжда и предлага мерки за отстраняване на пропуски и грешки в работата на
органите, извършващи преброяването;
3. приема и оценява резултатите от дейността на областните комисии по преброяването и оповестява приключването му;
4. до края на 2021 г. изготвя и представя
на министъра на земеделието, храните и
горите и на председателя на Националния
статистически институт доклад за извършеното преброяване и за основните резултати
от него, с което приключва дейността си.
Чл. 13. (1) В едномесечен срок от издаването на заповедта по чл. 12, ал. 2 министърът на земеделието, храните и горите по
предложение на директора на съответната
областна дирекция „Земеделие“ издава заповед за определяне поименния състав на
областните комисии по преброяването за
всяка област.
(2) В състава на комисиите по ал. 1 се
включват представители на областните дирекции „Земеделие“, областните дирекции по
безопасност на храните, областните дирекции
на Държавен фонд „Земеделие“, териториалните статистически бюра, областните и
общинските администрации, териториалните
звена на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството и неправителствените
организации в земеделието.
(3) Ръководителите на ведомствата и организациите по ал. 2 предлагат членовете
на областната комисия по преброяването.
(4) Областната комисия по преброяването
е временен орган и се състои от председател,
секретар и от 7 до 9 членове.
(5) Председател на областната комисия
по преброяването е директорът на съответната областна дирекция „Земеделие“, а
сек ретар – експерт по аг ростатистика от
съответната областна дирекция „Земеделие“.
(6) Дейност та на област ната комиси я
по преброяването се ръководи от нейния
председател.
(7) Областната комисия по преброяването:
1. съдейства при актуализиране на списъка
по чл. 2, т. 1, буква „а“;
2. следи за провеждане на преброяването
в областта в съответствие с програмата на
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преброяването и при спазване на методическите указания;
3. по предложение на областната дирекция „Земеделие“ определя населени места,
ра йон и и л и к вар та л и с особен и мес т н и
условия, които анкетьорите да посещават с
придружители;
4. предприема мерки за отстраняване на
пропуски и грешки в работата на участниците в преброяването в областта;
5. информира Министерството на земеделието, храните и горите за подготовката и
провеждането на преброяването в областта;
6. до 30 юни 2021 г. изготвя и представя
на Централната комисия по преброяването
доклад за извършеното преброяване на територията на областта и за основните резултати от него, с който комисията приключва
дейността си.
Чл. 14. За провеждане на преброяването министърът на земеделието, храните и
горите или оправомощено от него лице,
както и директорът на съответната областна
дирекция „Земеделие“, сключват договори с
физически лица за извършване на дейностите
по преброяването.
Чл. 15. (1) Анкетьорът събира индивидуалните данни за земеделските стопанства
и при техническа възможност ги въвежда
онлайн в уеб-базираното приложение по
чл. 11, ал. 1, т. 10 или ги записва в статистическия въпросник на хартиен носител.
При анкетирането анкетьорът се ръководи
от методическите указания за попълване
на статистическия въпросник, както и от
указанията на контрольора и на отговорния
експерт по агростатистика от съответната
областна дирекция „Земеделие“.
(2) При необходимост в населени места,
райони или квартали по чл. 13, ал. 7, т. 3
анкетьорите посещават земеделските стопанства заедно с придружители.
(3) Придружителите подпомагат анкетьорите и изпълняват техните указания.
Чл. 16. (1) Контрольорът ръководи, контролира и подпомага анкетьорите от съответни я контролен район. Той отговаря
за пълнотата и качеството на събраните и
въведени данни.
(2) В своята дейност конт рольорът се
ръководи о т мет од и ческ и т е у каза н и я за
попълване на статистическите въпросници
и при необходимост търси съдействие по:
1. организационни въпроси – от председателя на областната комисия по преброяването;
2. методически въпроси – от отговорния
експерт по агростатистика в съответната
областна дирекция „Земеделие“.
(3) Контрольорът проверява въведените
индивидуални данни от анкетьорите и по
предварителен график, изготвен от област-
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ната дирекция „Земеделие“, представя на
отговорния експерт по агростатистика от
съответната областна дирекция „Земеделие“
обобщена справка за контролния район.
Чл. 17. Лицата, определени за анкетьори
и контрольори, преминават задължително
обучение по чл. 11, ал. 1, т. 7.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕБРОЯВАНЕТО
Чл. 18. Средствата, необходими за преброяването, се осигуряват от бюджета на
Министерството на земеделието, храните и
горите и при условията на чл. 13 от Регламент (ЕС) 2018/1091.
Г л а в а

п е т а

РЕД И Н АЧИН Н А ПРОВЕЖ Д А НЕ Н А
ПРЕБРОЯВАНЕТО
Чл. 19. (1) При изготвяне на списъка по
чл. 2, т. 1, буква „а“ органът на статистиката
в Министерството на земеделието, храните и
горите ползва всички налични административни източници. Списъкът се предоставя на
областните дирекции „Земеделие“ за преглед
и актуализиране.
(2) Областните дирекции „Земеделие“ със
съдействието на органите на местното самоуправление, областните дирекции по безопасност на храните и областните дирекции
на Държавен фонд „Земеделие“ проверяват
пълнотата на списъка по ал. 1, актуализират го и при необходимост го допълват със
земеделски стопанства, които не са включени. Актуализацията на списъка може да
бъде извършена след проверка на място.
Ръководителите на съответните ведомства
определ ят със заповед експертите, които
участват в проверките на място.
(3) Област ни те ди рек ции „Земеделие“
обучават лицата, които ще участват в проверката на място.
(4) При проверката на място се посещават
земеделски стопанства, за които се попълва
въпросник за уточняване на дейността им.
Чл. 20. (1) Министърът на земеделието,
храните и горите със съдействието на областните управители и кметовете на общините организира пробно преброяване на земеделски
стопанства. Целта на пробното преброяване
е да се проверят в реални условия организацията, провеждането, инструментариумът
на преброяването и онлайн въвеждането на
индивидуалните данни.
(2) Министърът на земеделието, храните
и горите със заповед определя населените
места, в които се провежда пробното преброяване, след съгласуване с органите на
местното самоуправление.
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(3) Пробното преброяване се провежда в
периода от 1 септември 2019 г. до 11 октомври
2019 г., като:
1. от 1 септември до 10 септември 2019 г.
данните се въвеждат онлайн от земеделските
стопани;
2. от 11 септември до 11 октомври 2019 г.
данните се събират чрез анкетьори и се контролират от експерти по агростатистика от
областните дирекции „Земеделие“.
(4) Резултатите и изводите от пробното
преброяване се вземат предвид при организацията, провеждането и разработването на
инструментариума на преброяването.
Чл. 21. (1) При преброяването анкетьорите
сами или с придружители посещават земеделските стопанства в своя преброителен участък
всеки календарен ден от 8,00 до 20,00 ч. Анкетираният земеделски стопанин може да поиска
посещението да се извърши в други часове,
като посочи причините за това.
(2) Земеделските стопани и управителите на
земеделските стопанства са длъжни да осигурят на участниците в преброяването достъп до
офиса и/или стопанските сгради във времето
по ал. 1.
(3) В съответствие с чл. 20, ал. 1 и 3 и чл. 21
от Закона за статистиката земеделските стопани и управителите на земеделски стопанства
са длъжни да предоставят достоверни данни,
включително лични данни, посочени в приложение № 1.
Чл. 22. Анкетьорите и контрольорите получават данни за земеделските стопанства от
земеделския стопанин, от управителя на стопанството или от упълномощени от тях лица.
Чл. 23. (1) На всеки анкетьор, контрольор
и придружител се издава служебна карта,
съдържаща трите имена, снимка, номер и
срок на валидност. Образецът на служебната
карта се оповестява чрез средствата за масово
осведомяване.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни при посещенията си в земеделските стопанства да се
легитимират със служебната си карта.
(3) След приключване на преброяването служебните карти по ал. 1 се връщат в областните
дирекции „Земеделие“ заедно с материалите
от преброяването.
Чл. 24. (1) Данните за земеделските стопанства по приложение № 1 може да се предоставят
онлайн в срока по чл. 3, ал. 2 чрез единна входна
точка за въвеждане на данни от земеделския
стопанин, от управителя на стопанството или
от упълномощени от тях лица.
(2) Събраните на хартиен носител индивидуални данни се въвеждат от оператори онлайн
в уеб-базираното приложение по чл. 11, ал. 1,
т. 10.
Чл. 25. При извършване на контролни
посещения се използват анкетни карти за
проверка на:
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1. пълнотата на списъка на земеделските
стопанства по чл. 2, т. 1, буква „а“;
2. точността на регистрираните данни.
Чл. 26. След приключване на преброяването
органът на статистиката в Министерството на
земеделието, храните и горите обобщава индивидуалните данни, въведени в уеб-базираното
приложение по чл. 11, ал. 1, т. 10, изготвя и
предоставя на Евростат валидираните данни
по чл. 5, параграф 1 и чл. 7, параграф 1, както
и доклад за качеството по чл. 11, параграф 4
от Регламент (ЕС) 2018/1091 в сроковете по
чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1091.
Чл. 27. Резултатите от преброяването се
публикуват в специални издания и на интернет
страницата на Министерството на земеделието,
храните и горите, в статистическия годишник
на Националния статистически институт или
се оповестяват по друг подходящ начин.
Г л а в а

ш е с т а

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ТАЙНАТА
Чл. 28. (1) Статистическата информация,
получена след обработката на статистическите
въпросници, се използва само за статистически цели.
(2) Забранява се разпространяването по
какъвто и да е начин на индивидуални данни, получени по време на преброяването, с
изключение на предвидените в Закона за статистиката случаи.
Чл. 29. (1) Получените при преброяването
индивидуални данни се защитават съгласно
изискванията на този закон и на Закона за
статистиката.
(2) Индивидуалните данни, получени при
преброяването, не могат да се ползват като
доказателство пред органите на изпълнителната
и на съдебната власт.
Чл. 30. (1) На лицата, които събират, контролират, въвеждат и обработват данните от
преброяването, се забранява да разгласяват или
да предоставят на други лица и организации
индивидуални или обобщени данни, получени
по време на преброяването.
(2) Забраната по ал. 1 се прилага и след
прекратяването на работата с данните.
Чл. 31. (1) Министърът на земеделието,
храните и горите определя необходимите организационни и технически мерки за опазване
на статистическата тайна, в т.ч. и изискване
до работа с данните да бъдат допускани само
лица, подписали клетвени декларации за опазване на тайната.
(2) Анкетьорите, операторите, контрольорите
и придружителите подписват клетвените декларации по ал. 1 при получаване на служебните
си карти по чл. 23, ал. 1.
Чл. 32. Разпоредбите на чл. 15, 16, 18 и 21
от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
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относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни и
относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (OB,
L 119/1 от 4 май 2016 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) 2016/679“, не се прилагат за
субекта, чиито лични данни са събирани и
обработвани при преброяването на основание
чл. 89 от Регламент (ЕС) 2016/679.
Чл. 33. (1) Попълнените по време на преброяването статистически въпросници на хартиен
носител се унищожават след изтичането на три
години от датата на валидиране на резултатите,
но не по-рано от 2025 г.
(2) Унищожаването на статистическите
въпросници се извършва съгласно Закона за
Националния архивен фонд.
Г л а в а

с е д м а

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 34. (1) Физическо лице, което не предостави данните по чл. 1, ал. 3 или предостави
неверни данни, се наказва с глоба в размер от
1000 до 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция в размер от
3000 до 6000 лв.
Чл. 35. Анкетьор, оператор, контрольор
или друг участник в преброяването, който не
изпълни задълженията си по този закон, се
наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв.
Чл. 36. Лице, което има достъп до индивидуални данни и ги предостави или използва
за други цели освен посочените в чл. 28 или
наруши забраната по чл. 30, се наказва с глоба
в размер от 2000 до 6000 лв., ако деянието не
съставлява престъпление.
Чл. 37. (1) Нарушенията по закона се установяват с актове, съставени от длъжностни
лица, определени със заповед на министъра на
земеделието, храните и горите по предложение на директорите на областните дирекции
„Земеделие“.
(2) Въз основа на съставените актове министърът на земеделието, храните и горите
или оправомощено от него длъжностно лице
издава наказателни постановления.
(3) Съставянето на актовете, издаването,
обжалването и изпълнението на наказателните
постановления се извършват по реда на Закона
за административните нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Единна входна точка за въвеждане на
данни“ е уеб-базирано приложение за въвеждане
на данни при преброяването на земеделските
стопанства.
2. „Животинска единица“ е стандартна
мерна единица по смисъла на чл. 2, буква „г“
от Регламент (ЕС) 2018/1091.
3. „Земеделски стопанин“ или „стопанин“
е физическо или юридическо лице, от името
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на което и/или за сметка на което земеделското стопанство извършва дейността си и
което носи юридическата и икономическата
отговорност за дейността на стопанството и
поема стопанския риск.
4. „Земеделско стопанство“ или „стопанство“
е отделна единица, както технически, така и
икономически, която има единно управление и
която произвежда селскостопанска продукция
или поддържа в добро земеделско и екологично състояние земеделски земи, които вече не
се използват за производствени цели, и други
дейности по смисъла на чл. 2, буква „а“ от
Регламент (ЕС) 2018/1091.
5. „Идентификатор“ е индивидуален номер на всяко стопанство, в който се включва
ЕКАТТЕ на населеното място, на чиято територия е стопанството.
6. „Използвана земеделска площ“ или „ИЗП“
е площта по смисъла на чл. 2, буква „д“ от
Регламент (ЕС) 2018/1091.
7. „Индивидуални данни“ са данните за
отделна статистическа единица, включително
лични данни.
8. „Инструментариум“ е съвкупност от
всички документи и технически средства,
необходими за подготовката, организацията и
провеждането на преброяването.
9. „Лични данни“ са данни по смисъла на
чл. 2 от Закона за защита на личните данни и
на чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.
10. „Променлива“ е характеристика по
смисъла на чл. 2, буква „к“ от Регламент (ЕС)
2018/1091.
11. „Резултати от преброяването“ е обобщената информация от обработените данни
за земеделските стопанства и извършените въз
основа на тях анализи.
12. „Семейна градина“ са площи по смисъла
на чл. 2, буква „ж“ от Регламент (ЕС) 2018/1091.
13. „Управител на земеделско стопанство“ е
физическо лице, което осъществява непосредственото ежедневно управление на земеделското
стопанство.
§ 2. С този закон се създават условия за
прилагане на Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. относно интегрирана статистика за
земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Министърът на земеделието, храните
и горите издава заповедта по чл. 12, ал. 2 в
тримесечен срок от влизането в сила на закона.
§ 4. Изпълнението на закона се възлага на
министъра на земеделието, храните и горите.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 28 февруари 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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Приложение № 1
към чл. 2, т. 2
Списък на основни данни (променливи), които
ще се наблюдават при провеждане на преброяването на земеделските стопанства в Република
България през 2020 г.
1. Административни и географски данни за
земеделското стопанство:
а) географско местоположение на стопанството от координатната мрежа на статистическите
единици INSPIRE за общоевропейско ползване;
б) адрес за контакт и адрес на седалището
на стопанството, електронен адрес и телефони
за връзка;
в) единен граждански номер/личен номер на
чужденец (ЕГН/ЛНЧ) на физически лица или
единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за
търговския регистър и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел – за юридически лица и
еднолични търговци;
г) наименование на стопанството на юридическите лица и едноличните търговци и трите имена
на стопанина – за физическите лица;
д) юридически статут на стопанството;
е) способ на счетоводно записване;
ж) регистрационни номера на стопанството
за регистрация в административни източници.
2. Данни за управителя на земеделското стопанство:
а) година на раждане и пол;
б) селскостопанска квалификация и професионално обучение;
в) година на класифициране като управител.
3. Използвана (стопанисвана) земеделска
площ – вид на собствеността и начин на стопанисване.
4. Биологично земеделие – по направления.
5. Предназначение на продукцията на стопанството.
6. Разпределение на площите по култури:
а) зърнено-житни култури;
б) зърнено-бобови и протеинови култури;
в) технически култури – маслодайни, влакнодайни, медицински и ароматни култури, подправки
и други технически;
г) окопни фуражни култури;
д) фуражни култури;
е) картофи;
ж) пресни зеленчуци, дини, пъпеши и ягоди;
з) цветя и декоративни растения;
и) семена и посадъчен материал;
к) угари;
л) постоянно затревени площи, включително
поддържани в добро земеделско и екологично
състояние;
м) трайни насаждения по видове;
н) семейни градини;
о) общо използвана земеделска площ на открито.
7. Използвана земеделска площ (ИЗП) под
стъклено или високо достъпно покритие:
а) зеленчуци, включително дини, пъпеши и
ягоди;
б) цветя и декоративни растения;
в) трайни насаждения;
г) други.
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8. Неизползвани земеделски земи, горски и
други площи.
9. Площи за отглеждане на култивирани гъби.
10. Поливни площи.
11. Селскостопански животни и птици в стопанството по категории:
а) говеда;
б) биволи;
в) еднокопитни;
г) овце;
д) кози;
е) свине;
ж) птици (бройлери, кокошки, пуйки, патици,
гъски, щрауси и други);
з) зайци;
и) пчели;
к) буби;
л) животни, отглеждани за кожа;
м) други.
12. Ползвана земеделска техника по видове.
13. Принос за развитието на селските райони – стопанства, които са се възползвали по
видовете мерки и подмерки за развитие на селските райони.
14. Сгради за животни и управление на оборския тор:
а) животинска паша;
б) сгради за животни;
в) управление на оборския тор;
г) съоръжения за съхранение и обработка на
оборския тор;
д) наторена ИЗП.
15. Работна сила и други доходоносни дейности:
а) постоянно заети работници – семейна и
несемейна работна ръка по пол;
б) работници – временно наети по пол;
в) изпълнители по договори;
г) мерки за безопасност на земеделското стопанство;
д) други доходоносни дейности, пряко свързани
със земеделското стопанство;
е) други доходоносни дейности, несвързани
пряко със земеделското стопанство.
16. Застраховки и иновации.

Приложение № 2
към чл. 5
Преброяването обхваща всички земеделски
стопанства, отговарящи най-малко на един от
следните критерии:
1. Обработва (стопанисва) най-малко:
а) 0,5 хектара използвана земеделска площ;
б) 0,3 хектара обработваема земя;
в) 0,1 хектара картофи;
г) 0,1 хектара пресни зеленчуци, дини, пъпеши
и ягоди;
д) 0,5 хектара постоянно затревени площи;
е) 0,1 хектара трайни насаждения (чиста култура);
ж) 0,3 хектара общо овощни, ягодоплодни, черупкови и други трайни насаждения с изключение
на разсадници и лозя;
з) 0,1 хектара лозя;
и) 0,1 хектара (чисти) специализирани култури
(тютюн, хмел, подправки, медицински и ароматни
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култури, цветя, декоративни растения, посевен и
посадъчен материал, разсадници);
к) 0,2 хектара общо медицински и ароматни
култури и подправки, цветя и декоративни растения, посевен и посадъчен материал, разсадници;
л) 100 кв. метра оранжерии;
м) 100 кв. метра култивирани гъби.
2. Отглежда най-малко:
а) 1 крава;
б) 1 биволица;
в) 2 говеда;
г) 2 бивола;
д) 1 женско животно за разплод (еднокопитни);
е) 2 работни животни (еднокопитни);
ж) 5 прасета;
з) 1 свиня майка;
и) 5 овце майки;
к) 2 кози майки;
л) 50 кокошки носачки;
м) 100 пилета за угояване;
н) 10 пчелни семейства;
о) 10 зайкини;
п) 1 репродуктивно мъжко животно, използвано
за естествено покриване – бик, жребец, нерез;
р) специални видове животни или птици – 400
пъдпъдъка, 30 други птици (пуйки, гъски, патици
и други), щрауси, ангорски кози, ангорски зайци,
норки, нутрии и др.;
с) отглеждат различни видове животни и птици, сумата от животинските единици на които е
по-голяма или равна на 1,7.
1557

УКАЗ № 46
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 Споразумението за
преглед на многостепенното управление между
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество
и развитие, приет от 44-то Народно събрание
на 1 март 2019 г.
Издаден в София на 7 март 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за преглед на многостепенното управление между
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството на Република България
и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
Член единствен. Ратифицира Споразумението за преглед на многостепенното управле-
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ние между Министерството на регионалното
развитие и благоустройството на Република
България и Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие, подписано на
11 декември 2018 г.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 1 март 2019 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1558

РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Славчо Георгиев Велков като народен представител от
Тринадесети изборен район – Пазарджишки.
Решението е прието от 44-то Народно
събр ание на 14 март 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1865

ПРЕЗИДЕНТ
Н А РЕПУ БЛИК АТА
УКАЗ № 43
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Владимир Пантелеев Зарев
с орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите му заслуги в областта
на културата и изкуството.
Издаден в София на 7 март 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
1762
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М И Н ИС Т ЕР С Т ВА
И Д РУ Г И ВЕ ДОМС Т ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 8
от 8 февруари 2019 г.

за придобиване на квалификация по професията „Екскурзовод“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният
образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 812030
„Екскурзовод“ от област на образование „Услуги
за личността“ и професионално направление
812 „Пътувания, туризъм и свободно време“
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
812030 „Екскурзовод“ съгласно приложението
към тази наредба определя изискванията за
придобиването на четвърта степен на професионална квалификация за специалността 8120303
„Организация на екскурзоводската дейност“
и на трета степен за специалността 8120302
„Екскурзоводско обслужване“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3, 4 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 професията, единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт
за придобиване на квалификация по професията 812030 „Екскурзовод“ 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
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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 № 7 от 2010 г. за придобиване
на квалификация по професията „Екскурзовод“
(ДВ, бр. 17 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 „Екскурзовод“
Професионално направление:
812

Пътувания, туризъм и свободно време

Наименование на професията:
812030 Екскурзовод
Код

Специалности:

Степен на професионална квалификация

8120302 Екскурзоводско Трета
обслужване
8120303 Организация на Четвърта
екскурзоводската дейност
Ниво на квалификация Ниво на квалификация
според Европейската според Националната
квалификационна рам- квалификационна рамка (ЕКР) – 4/5
ка (НКР) – 4/5
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 „Екскурзовод“
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.) изискванията за входящото минимално образователно и/или
квалификационно равнище към кандидатите са:
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За ученици:
○ з а трета степен – завършено основно образование.
За лица, навършили 16 години:
○ за трета степен – придобито право за явяване
на държавни зрелостни изпити или придобито
средно образование;
○ з а четвърта степен – завършено 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 81 „Услуги
за личността“.
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 „Екскурзовод“ или част от нея чрез валидиране
на придобити с неформално или самостоятелно
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.)
Екскурзоводът се подготвя на база предоставената му от туристическа фирма програма за
изнасянето по достъпен и увлекателен начин на
екскурзионна беседа в зависимост от състава на
групата. Екскурзоводът подготвя екскурзоводска
беседа, като използва своите задълбочени знания
относно историята и географията на България,
особеностите на климата, наличието на минерални
извори, полезните изкопаеми, природните и културно-историческите забележителности, обичаи,
традиции и нрави на българския народ.
Екскурзоводът провежда туристическата програма по време на пребиваването на туристите,
като ги посреща, придружава и съдейства за
настаняване в хотела, запознава ги с дейностите
от предстоящата екскурзия, провежда екскурзоводска беседа в превозното средство по маршрута,
при обиколка на населени места и забележителности. Екскурзоводът извършва подготвителни
дейности за осъществяване на програмата на
групата – извършва резервации на транспортни
средства и хотели и проверява наличните места
за хранене, музеи и възможности за допълнителни
мероприятия (културни, спортни, развлекателни).
Екскурзоводът следи за спазване на маршрута на
пътуването, информира туристите за правилата
за осигуряване на безопасност, съпровожда туристите по време на екскурзията, като на всеки
обект предоставя актуална информация, свърза-
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на с природни забележителности, културни или
исторически факти. Екскурзоводът комуникира
с туристи, колеги, ръководители на туристически
обекти, контрагенти на организацията, с която
работи, с туроператора – като работодател, и др.
Екскурзоводът носи отговорност за изпълнение
на програмата, спазването на правилата за безопасност и преодоляването на възникнали проблеми при обслужването на туристите. Екскурзоводът
оформя документи, необходими за финансовото
обезпечаване на пътуването на групата.
В своята работа екскурзоводът спазва нормативни разпоредби и правила, свързани с визовия
и митническия режим на различните държави.
Когато работи в друга държава, е необходимо
предварително да се запознае с нормативните
изисквания по отношение на посещението и
пребиваването на туристи в страната.
Екскурзоводът работи в туристически обекти,
ресторанти, развлекателни заведения, които се
посещават от туристи, в превозни средства по
маршрута по време на пътуването. Екскурзоводът
може да носи униформено облекло и задължително
носи идентификационна карта.
Екскурзоводът борави с технически средства – микрофон, телевизионен монитор, CD
плейър, и използва филми, атласи, карти, снимки,
брошури, програма на екскурзията. Екскурзоводът
подготвя и обработва първични счетоводни документи, анкети за оценка на удовлетвореността на
туристите от качеството на обслужване, работи
с пари в брой, чекове, ваучери, билети. В своята
дейност използва различни източници на информация – библиографски, литературни, обзорни,
интернет.
Екскурзоводът със специалност „Организация
на екскурзоводската дейност“ може да работи
както като екскурзовод, така и като организатор
на екскурзии и туристически пътувания. Екскурзоводът със специалност „Организация на екскурзоводската дейност“ създава организация и план за
екскурзия, ръководи екип от служители и изпълнители, координира дейностите по осъществяване
на екскурзията съгласно предварителния план и
носи отговорност за финансовото и качественото
обезпечаване на екскурзията.
В своята работа екскурзоводът се съобразява с националната принадлежност, религията,
възрастта и интересите на туристите в групата.
Екскурзоводът трябва да умее да оценява риска
от възникване на конфликтни ситуации и да съдейства за тяхното разрешаване.
Важни личностни качества, които трябва да
притежава екскурзоводът, са: отговорност, отзивчивост, дискретност, търпение, адаптивност,
любознателност, организираност, г ъвкавост,
приветливост, толерантност, оптимизъм, умения
за работа в екип и работа при продължително
натоварване. При изпълнение на трудовите си
дейности екскурзоводът спазва професионалната
етика. Екскурзоводът следва да притежава необходимата езикова култура, добра артикулация и
артистичност, да се стреми да развива своите професионални, изследователски и творчески умения.
Екскурзоводът упражнява своята трудова дейност както на открито при посещение на различни
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природни, културни и исторически забележителности, така и в закрити помещения – музеи,
галерии и др. Работното му време е съобразно
изискванията на Кодекса на труда.
Когато работи на територията на чужда страна,
екскурзоводът спазва изискванията на местното
законодателство, ако то не противоречи на националното законодателство.
За упражняване на професията „Екскурзовод“
е необходимо лицето да отговаря на изискванията
за образование, практическа подготовка и професионална квалификация, определени в Наредба
№ 1 от 2016 г. за образованието, практическата
подготовка и професионалната квалификация,
необходими за придобиване на правоспособност
за упражняване на професията „Екскурзовод“ (ДВ,
бр. 5 от 2016 г., в сила от 21.07.2016 г.), да притежава екскурзоводска правоспособност съгласно
изискванията на тази наредба и да бъде вписано
в Списъка на правоспособните екскурзоводи, част
от Националния туристически регистър (НТР) по
чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ).
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Придобилите професионална квалификация
по специалност „Екскурзоводско обслужване“ по
професията „Екскурзовод“ могат да продължат
обучението си по друга специалност от професията, както и да се обучават по друга професия от
професионално направление „Пътувания, туризъм
и свободно време“, ако отговарят на условията
за входящо минимално образователно равнище,
регламентирано в Закона за професионалното
образование и обучение (ЗПOО) и в Рамковите
програми на Министерството на образованието
и науката. При обучението единиците резултати
от ученето по общата професионална подготовка
и по част от 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 № РД01-149 от 26.02.2018 г.
Лице, придобило трета степен на професионална квалификация по професията „Екскурзовод“,
може да постъпва на работа на следните длъжности
от НКПД: 5113-3005 „Екскурзовод“, както и на
други длъжности, допълнени при актуализиране
на НКПД. Лице, придобило четвърта степен на
професионална квалификация по професията
„Екскурзовод“, може да постъпва на работа на
следните длъжности от НКПД: 5113-3005 „Екскурзовод“, 4221-3003 „Организатор, пътувания“,
1439-3004 „Управител, туристическа агенция“,
както и на други длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на единиците резултати от учене
(ЕРУ) по видове професионална подготовка
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ЕРУ по обща професионална подготовка за
професии с трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия на
труд (ЗБУТ)
1.1. РУ (Резултат от учене) Съдейства на работодателя за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд на работното място
1.2. РУ Участва в създаването на организация
за осъществяване на превантивна дейност по
опазване на околната среда
1.3. РУ Създава организация за овладяването
на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Икономика
2 .1. РУ Познава основите на пазарната икономика
2 .2. РУ Познава характеристиките на дейността
на организацията
ЕРУ 3. Предприемачество
3.1. РУ Познава основите на предприемачеството
3.2. РУ Формира предприемаческо поведение
3.3. РУ Участва в разработването на бизнес план
ЕРУ по отраслова професионална подготовка,
единна за професиите от професионално направление „Пътувания, туризъм и свободно време“
ЕРУ 4. Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната
дейност
4.1. РУ Обработва информация с ИКТ
4.2. РУ Използва различни комуникационни
канали
4.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
4.4. РУ Осигурява сигурност при работата с ИКТ
4.5. РУ Решава проблеми при работата с ИКТ
ЕРУ 5. Организация на работния процес
5.1. РУ Организира работния процес
5.2. РУ Поема отговорност за качеството на
работата си
ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
6.1. РУ Общува ефективно в работния екип
6.2. РУ Води ефективна бизнес комуникация
6.3. РУ Ползва чужд език, свързан с професионалната дейност
ЕРУ 7. Принципи на организация на туризма
7.1. РУ Разграничава основни и допълнителни
дейности в туризма
7.2. РУ Следва технологията на туристическото
обслужване
7.3. РУ Обслужва туристи със специални потребности
7.4. РУ Осъществява промоция и реклама на
туристическия продукт
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Екскурзоводско обслужване“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 8. Подготовка за екскурзия
8.1. РУ Комуникира с възложителя на услугата
8.2. РУ Изготвя методически план
8.3. РУ Изготвя организационен план
ЕРУ 9. Екскурзионно обслужване на туристи
9.1. РУ Посреща туристите
9.2. РУ Осъществява трансфер и настаняване
на туристите
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9 .3. РУ Запознава туристите с програмата на
екскурзията
9.4. РУ Придружава туристите при осъществяваните мероприятия от програмата
9.5. РУ Изнася информационни беседи
9.6. РУ Изпраща туристите при отпътуване
9.7. РУ Оформя документи, свързани с екскурзията
ЕРУ 10. Спазване на професионалната етика
в екскурзионното обслужване
10.1. РУ Спазва професионалната етика в
своята работа
10.2. РУ Предоставя професионално екскурзоводско обслужване
10.3. РУ Осигурява защита на интересите на
туристите
10.4. РУ Надгражда професионалната си компетентност
ЕРУ 11. Извършване на действия при непредвидени ситуации по време на екскурзията
11.1. РУ Реагира адекватно при проблем с
поведението на турист
11.2. РУ Реагира своевременно при проблем
със здравословното състояние на турист
11.3. РУ Реагира адекватно при други непредвидени обстоятелства
ЕРУ по обща професионална подготовка за
професии от четвърта степен на професионална
квалификация
ЕРУ 12. Здравословни и безопасни условия на
труд (ЗБУТ)
12.1. РУ Създава организация за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд
на работното място
12.2. РУ Създава организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на
околната среда
12.3. РУ Създава организация за овладяването
на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 13. Икономика
13.1. РУ Познава основите на пазарната икономика
13.2. РУ Познава основните характеристики
на дейността във фирмата
ЕРУ 14. Предприемачество
14.1. РУ Познава основите на предприемачеството
14.2. РУ Формира предприемаческо поведение
14.3. РУ Участва в разработването на бизнес план
ЕРУ по отраслова професионална подготовка,
единна за професиите от професионално направление „Пътувания, туризъм и свободно време“
ЕРУ 15. Комуникация и чужд език
15.1. РУ Общува ефективно в работния екип
15.2. РУ Води ефективна бизнес комуникация
15.3. РУ Ползва чужд език, свързан с професионалната дейност
ЕРУ 16. Използване на информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност
16.1. РУ Обработва информация с ИКТ
16.2. РУ Използва различни комуникационни
канали
16.3. РУ Формира цифрово съдържание с ИКТ
16.4. РУ Осигурява сигурност при работа с ИКТ
16.5. РУ Решава проблеми при работа с ИКТ
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ЕРУ 17. Организация на работния процес
17.1. РУ Организира работния процес
17.2. РУ Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес
ЕРУ 18. Принципи на организация и развитие
на туризма
18.1. РУ Разграничава основни и допълнителни
дейности в туризма
18.2. РУ Следва технологията на туристическото обслужване
18.3. РУ Осъществява промоция и реклама на
туристическия продукт
18.4. РУ Обслужва туристи със специални
потребности
18.5. РУ Открива възможностите за развитие
на туристическия продукт
ЕРУ по специфична професионална подготовка
за специалност „Организация на екскурзоводската
дейност“ – четвърта степен на професионална
квалификация
ЕРУ 19. Организиране на екскурзия
19.1. РУ Проучва изискванията на клиентите
19.2. РУ Планира етапите и програмата на
екскурзията
19.3. РУ Създава организация за провеждане
на екскурзията
ЕРУ 20. Координира екипа, ангажиран с изпълнението на екскурзията
2 0.1. РУ Участва в избора на екип за изпълнение на екскурзията
2 0.2. РУ Инструктира екипа, ангaжиран с
изпълнението на екскурзията
2 0.3. РУ Контролира екипа, ангaжиран с изпълнението на екскурзията
ЕРУ 21. Подготовка за екскурзия
21.1. РУ Комуникира с възложителя на услугата
21.2. РУ Изготвя методически план
21.3. РУ Изготвя организационен план
ЕРУ 22. Екскурзионно обслужване на туристи
22.1. РУ Посреща туристите
22.2. РУ Осъществява трансфер и настаняване
на туристите
22.3. РУ Запознава туристите с програмата на
екскурзията
22.4. РУ Придружава туристите при осъществяваните мероприятия от програмата
22.5. РУ Изнася информационни беседи
22.6. РУ Изпраща туристите при отпътуване
22.7. РУ Оформя документи, свързани с екскурзията
ЕРУ 23. Спазване на професионалната етика
в екскурзионното обслужване
2 3.1. РУ Спазва професионалната етика в
своята работа
2 3.2. РУ Предоставя професионално екскурзоводско обслужване
2 3.3. РУ Осигурява защита на интересите на
туристите
2 3.4. РУ Надгражда професионалната си компетентност
ЕРУ 24. Извършване на действия при непредвидени ситуации по време на екскурзията
2 4.1. РУ Реагира адекватно при проблем с
поведението на турист
2 4.2. РУ Реагира своевременно при проблем
със здравословното състояние на турист
2 4.3. РУ Реагира адекватно при други непредвидени обстоятелства

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 22

ЕРУ по обща професионална подготовка за професии с трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 1
Наименование на
единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по Националната 4
квалификационна рамка (НКР):
Ниво по Европейската 4
квалификационна рамка (ЕКР):
Наименование на
професията:

Екскурзовод

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 1.1:

Съдейства на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд на работното място

Знания

· Посочва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд на работното място
· Назовава знаците и сигналите за осигуряване на ЗБУТ
· Запознат е с нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност и за свързаните трудови дейности
· Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при работа и
свързани с нея дейности
· Разбира разпоредбите за провеждане на обучение и инструктаж на работещите
по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Умения

· Участва в прилагането на мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността при работа
· Инструктира екипа, с който работи, по спазване на правилата за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)
· Спазва прилагането на необходимите мерки за защита
· Използва знаците и сигналите за осигуряване на ЗБУТ

Компетентности

· Съдейства 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
· Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност
· Грижи се за собствената безопасност и безопасността на другите 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 продукти

Умения

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

Компетентности

· Познава възможните причини за замърсяване на околната среда и съдейства
за тяхното предотвратяване

Резултат от учене 1.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

· Посочва предпоставките за възникване на основните рискови и аварийни ситуации
· Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
· Изрежда основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
· Изброява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
· Познава реда за установяване, регистриране, разследване и отчитане на трудови злополуки и професионални заболявания
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Умения

· Спазва мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
· Спазва правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
· Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
· Оказва първа помощ на пострадали при трудова злополука и авария

Компетентности

· Познава рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация и съдейства
за тяхното предотвратяване
· Участва в 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 За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Владее теоретичните знания за: осигуряване на безопасност и здраве при
работа, превантивната дейност за опазване на околната среда, овладяването
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:

Икономика

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Екскурзовод

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

· Описва общата теория на пазарната икономика
· Запознат е с основните икономически проблеми
· Посочва ролята на държавата в пазарната икономика
· Изброява видовете икономически субекти в бизнеса
· Ориентира се относно функциите на различните икономически субекти
· Информира се за успешни практически примери за управление на различни
бизнес начинания
· Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на
бизнес начинания
Познава характеристиките на дейността на организацията

Умения
Компетентности
Резултат от учене 2.2:
Знания

4

4–5

· Посочва основите на пазарното търсене
· Описва принципите на пазарното предлагане
· Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност
Умения
· Обяснява основни икономически понятия в контекста на дейността на организацията
· Прилага принципите на пазарно търсене и предлагане в дейността си
Компетентности
· Способен е да анализира основните икономически принципи в контекста на
дейността на организацията
Средства за оценяване: Средство 1:
· Писмен изпит/тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
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Критерии за оценяване: 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
ЕРУ 3
Наименование на
единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Екскурзовод

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

· Описва същността на предприемачеството
· Обяснява принципите на предприемаческата дейност
· Посочва видовете предприемачески умения

Умения

· А нализира предприемаческите процеси, свързани с дейността му
· А нализира практически примери за успешно управление на дейността на организацията

Компетентности

· Предлага нови идеи за ефективно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 3.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

· Посочва характеристиките на предприемаческото поведение
· Изрежда видовете предприемаческо поведение
· Описва факторите, които влияят върху предприемаческото поведение

Умения

· Прилага в дейността си подходящи предприемачески идеи
· И дентифицира нови пазарни възможности
· Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности

· Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Резултат от учене 3.3:

Участва в разработването на бизнес план

Знания

· Изброява основните елементи на бизнес плана
· Описва изискванията и етапите при разработване на бизнес план
· Посочва факторите на обкръжаващата пазарна среда

Умения

· Анализира възможностите за развитие на дейността на дадена организация
· Прилага изискванията за разработване на бизнес план

Компетентности

· В екип разработва проект на бизнес план

Средства за оценяване: Средство 1:
· Писмен изпит/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 знания в областта на предприемачеството
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема
в зададения казус/сценарий
ЕРУ по отраслова професионална подготовка, единна за професиите от професионално направление „Пътувания, туризъм и свободно време“
ЕРУ 4
Наименование на
единицата:

Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4
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Наименование на
професията:

Екскурзовод

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 4.1:

Обработва информация с ИКТ

Знания

· Изброява интернет търсачки
· Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене
· Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
и начини за оценка на надеждността є
· Посочва начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители
· Описва 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)
· Знае за съществуването на облачни услуги

Умения

· Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и др.)
· Сравнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност
с помощта на определени критерии
· Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран начин, използвайки
поддиректории (папки)
· Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности

· Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 4.2:

Използва различни комуникационни канали

Знания

· Изброява доставчици на услугата електронна поща
· Посочва софтуер за аудио- и видеоразговори
· Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
· Обяснява начините за онлайн пазаруване и плащане
· Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания
и опит в областта на професията

Умения

· Използва електронна поща
· Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
· Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията
· Използва електронни услуги за онлайн пазаруване
· Обменя знания и опит в онлайн общности

Компетентности

· Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 4.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания

· Посочва функционалностите на софтуерите за създаване на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
· Дефинира функционалностите на софтуерите за редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)

Умения

· Създава сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио,
видео) с различни оформления
· Редактира цифрово съдържание, създадено от друг, като ползва разширени
функции на форматиране
· Оформя цифрово съдържание, създадено от друг, като ползва разширени функции на форматиране

Компетентности

· Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при създаването на електронно
съдържание

Резултат от учене 4.4:

Осигурява сигурност при работата с ИКТ

Знания

· Изброява голяма част от известните рискове за сигурността при работа онлайн
· Знае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот и
околната среда
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Умения

· И дентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
· А ктивира филтри на електронна поща против спам
· Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер
· Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности

· Способен е да поддържа защитена от злонамерени действия електронната среда, в която работи

Резултат от учене 4.5:

Решава проблеми при работата с ИКТ

Знания

· Посочва начините за решаване на рутинни проблеми при използването на
цифрови технологии
· Знае за необходимостта от актуализиране на собствените си цифрови умения

Умения

· Предприема основни стъпки за защита на устройствата, с които работи (например антивирусни програми и пароли)
· Прилага превантивни мерки за ограничаване на проблеми при работа с ИКТ

Компетентности

· Способен 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:
· 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 5
Наименование на
единицата:

Организация на работния процес

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Екскурзовод

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 5.1:

Организира работния процес

Знания

· Описва структурата на организацията, в която работи
· Изрежда методи за нормиране на работния процес
· Посочва основните нормативни документи, свързани с професията
· Назовава изискванията за планиране на необходимите ресурси в работата си

Умения

· П ланира процеса на работата си
· Съставя график на работните си задачи
· Прилага изискванията на основните нормативни документи, свързани с професията
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Компетентности

· Организира рационално процеса на работата си за ефективно изпълнение на
трудовите дейности и задачи
· Предлага и обосновава необходимостта от промени в организацията на работата

Резултат от учене 5.2:

Поема отговорност за качеството на работата си

Знания

· Изброява видовете трудови дейности, характерни за професионалната му сфера
· Посочва изискванията за качествено изпълнение на видовете трудови дейности
· Дефинира начините за оптимална организация на трудовите дейности

Умения

· Спазва изискванията за качествено изпълнение на работата си
· Участва в изграждането на етична работна среда

Компетентности

· Способен е да поеме отговорност за качествено изпълнение на трудовите си
дейности

Средства за оценяване: Средство 1:
· Писмен изпит/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:
· Дефинира основни теоретични понятия, свързани с организацията на работния процес
За средство 2:
· Дефинира основни теоретични понятия при разпределението на дейностите в
работния процес
ЕРУ 6
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Комуникация и чужд език

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Екскурзовод

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 6.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

· Посочва отделните длъжности в екипа
· Описва взаимоотношенията и йерархичните връзки в екипа
· Спазва йерархията в екипа
· Осъществява комуникация в екипа
· Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно работния протокол
· Поема отговорност при работа в екип
Води ефективна бизнес комуникация

Умения
Компетентности

Резултат от учене 6.2:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 6.3:
Знания

4

4–5

· Описва етичните норми в комуникацията
· Изрежда правилата за вербална и невербална комуникация
· Посочва адекватното поведение при конфликт
· Изброява правилата и изискванията за делова кореспонденция
· Води делова комуникация – писмена и устна
· Събира и предлага необходимата информация за удовлетворяване изискванията на клиентите
· Разпознава и избягва конфликтни ситуации
· Съдейства за решаване на конфликтни ситуации
· Провежда ефективна устна и писмена комуникация с клиентите на туристически услуги съобразно индивидуалните им характеристики
Ползва чужд език, свързан с професионалната дейност
· Познава основната професионална терминология на чужд език
· Изброява източници за информация в професионалната област на чужд език
· Изрежда основните области на приложимост на чужд език по професията
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Умения

· Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, 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 и клиенти

Компетентности

· Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява комуникация по
професионални теми

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 разговори по професионални теми на чужд език
ЕРУ 7
Наименование на
единицата:

Принципи на организация на туризма

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Екскурзовод

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 7.1:

Разграничава основни и допълнителни дейности в туризма

Знания

· Изброява основните и допълнителни дейности в туризма
· Посочва основните характеристики на туроператорската дейност
· Описва основните туристически услуги
· Описва допълнителните туристически услуги
· Познава изискванията за предоставяне на туристически услуги

Умения

· Предлага основните туристически услуги
· Предлага допълнителните туристически услуги
· Прилага изискванията за предоставяне на туристически услуги

Компетентности

· Способен е да разграничи видовете дейности в туризма и изискванията за
предоставяне на туристически услуги

Резултат от учене 7.2:

Следва технологията на туристическото обслужване

Знания

· Изброява законите и нормативните актове, които регламентират туристическата дейност
· Посочва изискванията за събиране и използване на лични данни на туристите
· Описва характеристиките на туристическото обслужване
· Изброява изискванията за осигуряване на туристическо обслужване
· Посочва условията за осигуряване на качество в туристическото обслужване

Умения

· Спазва законите и нормативните актове, които регламентират туристическата
дейност
· Спазва изискванията за събиране и използване на лични данни на туристите
· Прилага технологията на туристическо обслужване
· Спазва изискванията за качество в туристическото обслужване

Компетентности

· Способен е самостоятелно да следва технологията на туристическо обслужване, като спазва установените изисквания

Резултат от учене 7.3:

Обслужва туристи със специални потребности

Знания

· Описва особеностите при обслужване на туристи със специални потребности
според степента на самостоятелност
· Посочва туристически дейности за туристи със специални потребности
· Изброява условията за осигуряване на безопасността на туристите със специални потребности
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Умения

· Ориентира се за специалните потребности и възможности на туристите
· Подбира туристически дейности за туристи със специални потребности
· Оценява рисковете за туристи със специални потребности

Компетентности

· Осигурява подходящо и адекватно обслужване на туристи съобразно специалните им потребности

Резултат от учене 7.4:

Осъществява промоция и реклама на туристическия продукт

Знания

· Дефинира значението на промоцията и рекламата в туризма
· Посочва видовете очаквания на туристите по отношение на туристическия
продукт
· Описва елементите на промоцията и рекламата на туристическия продукт

Умения

· Прилага изискванията за промоция и реклама на туристическия продукт
· Участва при осъществяването на промоция и реклама на туристическия продукт

Компетентности

· Способен е да осъществи дейности, свързани с промотиране и рекламиране на
туристическия продукт

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира задълбочени познания относно принципите на организация на
туризма
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя най-подходящите действия в зададения
казус
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Екскурзоводско обслужване“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 8
Наименование на
единицата:

Подготовка за екскурзия

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Екскурзовод

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 8.1:

Комуникира с възложителя на услугата

Знания

· Посочва отговорностите на туроператора по отношение на екскурзията
· Описва нормативната уредба, касаеща дейността на фирмите в сферата на
туризма
· Изброява необходимите документи при съпровождане на групи

Умения

· Получава възлагането на туристическо пътуване от туроператора
· Общува с представител на възложителя
· Получава документация, съпровождаща заявката
· Борави с документацията по обезпечаване на пътуването

Компетентности

· Способен е да комуникира ефективно с туроператора във връзка с изпълнение
на възложената работа

Резултат от учене 8.2:

Изготвя методически план

Знания

· Запознат е с историята, географията, природните и културно-историческите
забележителности на страната и обичаите на българския народ
· Посочва правилата за организация и провеждане на туристическа екскурзия
· Описва елементите на програмата на екскурзията
· Описва маршрута на екскурзията
· Посочва особеностите на работа с група туристи
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Умения

· Спазва правилата за организация и провеждане на туристическа екскурзия
· Проучва маршрута на екскурзията
· Нанася на картата обектите
· Преценява особеностите на групата туристи
· Подбира необходимия материал за съставяне на контролен текст на екскурзията според темата
· Съставя методически разработки на екскурзията

Компетентности

· Способен е да разработи методически план, съобразен с програмата на екскурзията, възложена от туроператора, като избере най-подходящите методически
похвати за показване и разказване

Резултат от учене 8.3:

Изготвя организационен план

Знания

· Запознат е с технологията на пътуването, определена в нормативната уредба,
според вида превозно средство
· Разбира темата на екскурзията
· Посочва последователността на дейности в програмата
· Описва елементите от сценария на екскурзията

Умения

· Определя целите и задачите на екскурзията
· П ланира продължителността за всяка от дейностите в програмата
· Информира се за изискванията при обектите, които ще бъдат посетени
· Подготвя насоки за туристите за изискванията и правилата в обектите
· Подготвя организация за обслужване на туристите пеша, с транспорт и комбиниран маршрут

Компетентности

· Способен е в екип да разработи организационен план, съобразен с програмата
на екскурзията, възложена от туроператора

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Изпълнение на практическа задача
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира задълбочени познания относно подготовката за екскурзия
За средство 2:
· Точно и вярно разработва методически и/или организационен план по конкретно задание
ЕРУ 9
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Екскурзионно обслужване на туристи

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Екскурзовод

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 9.1:

Посреща туристите

Знания

· Описва етапите на подготовката преди посрещане на туристите
· Запознат е с условията за пристигането на туристите
· Посочва особеностите при посрещане на групи туристи според вида транспорт
· Осъществява подготовка за посрещането на туристите
· Следва условията за пристигането на туристите
· Съобразява се с особеностите при посрещане според вида транспорт
· Проверява по списък пристигналите туристи
· Способен е самостоятелно да посрещне туристи, като спазва особеностите и
условията на пристигане
Осъществява трансфер и настаняване на туристите

Умения

Компетентности
Резултат от учене 9.2:
Знания

4

4–5

· Описва възможностите за трансфер на туристи
· Изброява последователно етапите, които се следват при настаняване на туристите
· Запознат е с необходимите документи, които са нужни за настаняването
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Умения

· Осигурява транспортирането до обектите за настаняване
· Контролира количествения състав на групите
· Настанява туристите по списък
· Проверява условията по настаняването
· Реагира за отстраняването на несъответствия с договорените условия по настаняването

Компетентности

· Самостоятелно осъществява трансфер и настаняване на туристите, като спазва
определените изисквания

Резултат от учене 9.3:

Запознава туристите с програмата на екскурзията

Знания

· Запознат е с логиката на протичане на програмата
· Обяснява връзката между различните елементи в програмата
· Разбира съдържанието на екскурзията

Умения

· Информира туристите за детайлите от програмата
· Информира туристите за правила, графици, условия за хранене, транспортни
услуги
· Ориентира се за нагласите на групата туристи
· Предлага допълнителни услуги (екскурзии)

Компетентности

· Внимателно и точно запознава туристите с програмата на екскурзията и правилата за нейното спокойно протичане

Резултат от учене 9.4:

Придружава туристите при осъществяваните мероприятия от програмата

Знания

· Описва принципите за нормално протичане на дейностите от програмата
· И дентифицира причини за евентуални промени в програмата

Умения

· Изпълнява дейностите от програмата на екскурзията
· Преценява темпото и ритъма на провеждане на екскурзията
· Обновява информацията, използвана по време на екскурзията
· Разработва нови теми и маршрути при необходимост

Компетентности

· Способен е самостоятелно и професионално да води туристите при осъществяване на дейностите от програмата, като осигури пълно взаимодействие между
всички участници (туристи, шофьори, служители в обектите)

Резултат от учене 9.5:

Изнася информационни беседи

Знания

· Обяснява методиката на построяване и онагледяване на беседите
· Запознат е с начините за оформяне на екскурзионен материал
· Обяснява подходи за съчетаване на екскурзоводско майсторство с водене на
туристическа група

Умения

· Подбира екскурзионен материал
· Владее похвати на екскурзионния разказ и показ
· Поднася на туристите в достъпна и увлекателна форма екскурзионния материал
· А даптира изложението според типа туристи и техните интереси

Компетентности

· Провежда беседите професионално в съответствие с контролния текст (пътната информация) и методическата разработка

Резултат от учене 9.6:

Изпраща туристите при отпътуване

Знания

· Посочва необходимите действия за подготовка за отпътуване
· Изрежда последователно задачите на екскурзовода преди изпращане на туристите

Умения

· Проверява готовността на туристите за заминаване
· Финализира документално престоя в мястото за настаняване
· Извършва проверка на туристите по списък
· Организира транспортирането до мястото на отпътуване

Компетентности

· Способен е да организира адекватно и спокойно изпращане на туристите съгласно указанията за възложителя

Резултат от учене 9.7:

Оформя документи, свързани с екскурзията

Знания

· Изброява необходимите документи, за които отговаря екскурзоводът по време
на екскурзията
· Дефинира значението на всеки документ за нормалното протичане на програмата
· Различава видове първични счетоводни документи
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Умения

· Подготвя необходимите документи (програма, пътни карти, анкети, договори
и др.)
· Оформя първични счетоводни документи
· Изготвя доклад за проведената програма с групата

Компетентности

· Самостоятелно и акуратно подготвя необходимите документи за спокойно
провеждане на екскурзията

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на писмен изпит
Средство 2:
· Изпълнение на практическа задача
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира задълбочени познания относно посрещането, настаняването на
туристите, запознаването с програмата и условията на престоя, съпровождането на туристите по време на екскурзията, провеждане за екскурзоводска беседа
и изпращането на туристите
За средство 2:
· Извършва подходящи дейности при посрещане, настаняване, съпровождане и
изпращане на туристи и изнасяне на беседа по критериите, определени в предварително дефинирано задание
ЕРУ 10
Наименование на
единицата:

Спазване на професионалната етика в екскурзионното обслужване

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Екскурзовод

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 10.1: Спазва професионалната етика в своята работа
Знания

· Посочва принципите, правилата и изискванията на професионалната етика
· Познава националните и международните практики в екскурзоводското обслужване
· Описва принципите за конфиденциалност, свързани с боравене с чувствителна лична информация

Умения

· С пазва принципите, правилата и изискванията на професионалната етика
· Прилага националните и международните практики в екскурзоводското обслужване в своята дейност
· С пазва принципите за конфиденциалност, свързани с боравене с чувствителна лична информация

Компетентности

· С пособен е да спазва точно и отговорно принципите на професионалната
етика в своята работа, като се съобразява с нормите, свързани с боравене с
чувствителна лична информация

Резултат от учене 10.2: Предоставя професионално екскурзоводско обслужване
Знания

· Описва ролята на екскурзовода за формирането на позитивни впечатления
на туристите
· Посочва елементите на професионалното екскурзоводско обслужване
· Дефинира значението на културата на речта на екскурзовода
· Разбира задълженията и отговорностите си за осигуряване на качествено
екскурзоводско обслужване
· Обяснява ползите от предоставяне на надеждна и точна информация на туристите
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Умения

· О тнася се с уважение и внимание към личността на туриста
· Проявява гостоприемство, такт и толерантност
· Внушава уважение към страната, природните и културно-историческите забележителности и постиженията на туристическата индустрия
· С пазва професионален етикет
· Прилага ораторско майсторство и спазва култура на речта при водене на
беседи
· Полага усилия туристите да се отнасят с грижа към природата и околната
среда
· Осигурява на туристите надеждна, точна и вярна информация във всички
свои беседи

Компетентности

· С пособен е да осъществява професионално служебните си ангажименти по
обезпечаване на качествена екскурзоводска услуга

Резултат от учене 10.3: Осигурява защита на интересите на туристите
Знания

· Посочва задълженията и отговорностите на туристите съгласно сключения
договор
· Описва правата на туристите като ползватели на туристическа услуга
· Обяснява връзката между защита на интересите на туристите и постигането
на висока удовлетвореност от услугата

Умения

· Защитава правата и интересите на туристите по време на тяхното обслужване
· О тнася се с грижа при осигуряване на удобство и достатъчна информация
на туристите
· Осигурява необходимата дискретност при обслужване на туристите

Компетентности

· С пособен е да осигури качествено екскурзоводско обслужване при спазване
на професионалната етика и зачитане на интересите на туристите

Резултат от учене 10.4: Надгражда професионалната си компетентност
Знания

· И дентифицира възможности за професионалното си развитие
· Посочва новостите в туристическия бранш

Умения

· Прилага в практиката си новостите в туристическия сектор
· Осигурява своевременно повишаване на квалификацията
· Търси възможности за актуализиране на професионалните си качества

Компетентности

· Постига професионално развитие, като прилага новостите в бранша

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на казус по зададена ситуация
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира задълбочени познания относно професионална етика в туризма, етикет на поведение на екскурзовода, култура на речта, обезпечаване на
защита на интересите на туристите при различни ситуации
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано решава поставения казус
ЕРУ 11
Наименование на
единицата:

Извършване на действия при непредвидени ситуации по време на екскурзията

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Екскурзовод

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 11.1:

Реагира адекватно при проблем с поведението на турист
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Знания

· Описва проблемни поведения, които могат да възникнат по време на екскурзия (агресия, злоупотреба с алкохол, провокиране на конфликти и др.)
· Посочва начините за овладяване на проблем с поведението на турист
· Разбира въздействието на проблемно поведение на турист върху протичането
на екскурзията

Умения

· Предвижда вероятност от възникване на проблем с поведение на турист
· Взема превантивни мерки за предотвратяване на проблемно поведение на
турист
· Овладява проблемно поведение на турист

Компетентности

· Способен е да се справи адекватно с овладяването на турист/група туристи с
проблемно поведение с оглед обезпечаване нормалния ход на екскурзията

Резултат от учене 11.2:

Реагира своевременно при проблем със здравословното състояние на турист

Знания

· Изрежда начините за действия при възникване на здравословен проблем с
турист
· Познава особеностите на застраховките за туристи и необходимите действия
за използването им
· Описва правилата за оказване на първа помощ при здравословен проблем с
турист

Умения

· Действа своевременно при възникване на проблем със здравословното състояние на турист
· Спазва правилата за първа помощ при проблем със здравословното състояние
на турист

Компетентности

· Способен е да реагира бързо и адекватно при възникване на проблем със
здравословното състояние на турист съобразно правилата за оказване на първа
помощ

Резултат от учене 11.3:

Реагира адекватно при други непредвидени обстоятелства

Знания

· Посочва възможните непредвидени обстоятелства, които могат да възникнат
по време на екскурзия (кражба, обир, загуба на турист, повреда на транспортно
средство, излизане от графика на екскурзията и др.)
· Посочва начините за действие при непредвидени обстоятелства

Умения

· Действа своевременно при възникване на непредвидено обстоятелство (кражба, обир, загуба на турист, повреда на транспортно средство, излизане от графика на екскурзията и др.)
· Осъществява контакт с органите на местното самоуправление и компетентните органи и институции за разрешаване на възникналия проблем

Компетентности

· Способен е самостоятелно или в екип да действа адекватно за разрешаване на
възникнал непредвиден проблем с турист

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на писмен изпит
Средство 2:
· Практическа задача
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира задълбочени познания относно действие при проблем с поведение на турист, възникване на здравословен проблем с турист и разрешаване на
непредвидена ситуация по време на екскурзията
За средство 2:
· Мотивирано избира най-подходящите действия в определената непредвидена
ситуация по време на екскурзия
ЕРУ по обща професионална подготовка за професии от четвърта степен на професионална квалификация
ЕРУ 12
Наименование на
единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

БРОЙ 22

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

Наименование на
професията:

Екскурзовод

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 12.1:

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

Знания

· Описва в детайли разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд
· Посочва основните елементи на организацията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
· Описва 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
· Назовава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Умения

· Контролира процеса по изготвяне на инструкции за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
· Организира извършването на трудовите дейности при спазване на нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
· Извършва контрол (при необходимост) на изпълнението на трудовите дейности при спазване на разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
· Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
· Разпознава рисковете за здравето и безопасността при различни трудови дейности
· Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Компетентности

· Участва 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 12.2:

Създава организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на
околната среда

Знания

· Посочва разпоредбите за опазване на околната среда при конкретната трудова
дейност
· Изброява в детайли рисковете от замърсяване на околната среда при конкретната трудова дейност и при свързаните трудови дейности
· Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
· Посочва разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти

Умения

· Организира сортирането и съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и др. при спазване на технологията за събиране
и рециклиране
· Контролира сортирането и съхранението на опасни продукти и излезли от
употреба материали, консумативи и др. при спазване на технологията за събиране и рециклиране

Компетентности

· Притежава екологично съзнание за опазване на околната среда
· А нализира причините за екологично замърсяване
· Участва в разработването на правила за опазване на околната среда
· Следи за спазване на изискванията и правилата за опазване на околната среда

Резултат от учене 12.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

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

· Използва терминологията за описване на аварийните ситуации
· Създава организация за осъществяване на контрол по спазване 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
· Оказва първа помощ на пострадали при авария
· Изброява основните рискове, които могат да доведат до аварии и аварийни
ситуации
· Оказва първа помощ на пострадали при авария

Компетентности

· Организира 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 безопасност

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 теоретични знания за:
· х игиенните норми
· здравословните и безопасни условия на труд на работното място
· п ревантивната дейност за опазване на околната среда
· овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на пострадали
За средство 2:
· Избира бързо най-адекватното поведение при зададената рискова ситуация
· Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ
ЕРУ 13
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Икономика

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Екскурзовод

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 13.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

· Дефинира същността на общата теория на пазарната икономика
· Познава задълбочено основните икономически проблеми – оскъдност, ресурси,
избор
· Знае ролята на държавата в пазарната икономика
· Познава задълбочено основните икономически субекти в бизнеса
· Прилага принципите на пазарната икономика в дейността си
· Прави анализ на успешни практически примери за управление на различни
бизнес начинания
· Способен е да анализира успешни практически примери за управление на бизнес начинания, като обяснява ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса
Познава основните характеристики на дейността във фирмата

Умения

Компетентности

Резултат от учене 13.2:
Знания

Умения
Компетентности

5

4–5

· Познава основите на пазарното търсене
· Описва принципите на пазарното предлагане
· Дефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност
· Прилага принципите на пазарно търсене и предлагане в дейността си
· Обяснява основни икономически понятия в контекста на дейността на фирмата
· Способен е да анализира основните икономически принципи в контекста на
дейността на дадена фирма и на тази основа да предлага нови идеи за оптимизиране на дейността с цел повишаване на ефективността
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Средства за оценяване: Средство 1:
· Писмен изпит/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 знания в областта на икономиката
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема
в зададения казус/сценарий
ЕРУ 14
Наименование на
единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на
професията:

Екскурзовод

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 14.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

· Описва същността на предприемачеството
· Обяснява принципите на предприемаческата дейност
· Посочва видовете предприемачески умения

Умения

· А нализира предприемаческите процеси, свързани с дейността му
· А нализира практически примери за успешно управление на дейността на организацията

Компетентности

· Предлага нови идеи за оптимизиране изпълнението на трудовите дейности

Резултат от учене 14.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

· Посочва характеристиките на предприемаческото поведение
· Изрежда видовете предприемаческо поведение
· Описва факторите, които влияят върху предприемаческото поведение

Умения

· Прилага в дейността си подходящи предприемачески идеи
· И дентифицира нови пазарни възможности
· Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности

· Способен е да предложи решения за повишаване ефективността на дейността

Резултат от учене 14.3:

Участва в разработването на бизнес план

Знания

· Изброява основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес
план
· Посочва факторите на обкръжаващата пазарна среда
· Изброява влиянието на факторите от обкръжаващата пазарна среда върху
дейността на фирмата

Умения

· Спазва изискванията за разработване на бизнес план
· Следва етапите при разработване на бизнес план
· А нализира възможностите за развитие на фирмата

Компетентности

· Самостоятелно или 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 в екип на бизнес план на фирмата по предварително дефинирано
задание
Условия за провеждане За средства 1, 2 и 3:
на оценяването:
· Учебен кабинет
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Критерии за оценяване: За средство 1:
· Владее основните теоретични постановки в областта на икономиката и 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 плана на фирмата според изискванията на
предварително дефинираното задание
ЕРУ по отраслова професионална подготовка, единна за професиите от професионално направление „Пътувания, туризъм и свободно време“
ЕРУ 15
Наименование на
единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на
професията:

Екскурзовод

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 15.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

· Посочва отделните длъжности в екипа
· Описва взаимоотношенията и йерархичните връзки в екипа

Умения

· Спазва йерархията в екипа
· Осъществява комуникация в екипа

Компетентности

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

Резултат от учене 15.2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

· Описва нормите за ефективна бизнес комуникация
· Посочва правилата при вербална и невербална комуникация
· Посочва ефективното поведение при конфликти
· Изброява правилата и изискванията за ефективна делова кореспонденция

Умения

· Спазва нормите за ефективна бизнес комуникация
· Съдейства за решаване на конфликтни ситуации
· Прилага изискванията при водене на делова кореспонденция
· Предлага необходимата информация за удовлетворяване изискванията на клиентите

Компетентности

· Провежда ефективна комуникация с потребителите на туристически услуги
съобразно индивидуалните им характеристики
· Провежда разговор с клиенти с цел консултиране и съгласуване на услуги
· Разбира и уважава изискванията на клиентите, като защитава интересите на
организацията

Резултат от учене 15.3:

Ползва чужд език, свързан с професионалната дейност

Знания

· Познава основната професионална терминология на чужд език
· Изброява източници за информация в професионалната област на чужд език
· Изрежда основните области на приложимост на чужд език по професията

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 и клиенти

Компетентности

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

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Провеждане на разговори по професионални теми на чужд език
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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 16
Наименование на
единицата:

Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на
професията:

Екскурзовод

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 16.1:

Обработва информация с ИКТ

Знания

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

Умения

· Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и други)
· Използва уебканали (RSS и др.) 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 вече записано цифрово съдържание

Компетентности

· Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 16.2:

Използва различни комуникационни канали

Знания

· Изброява доставчици на услугата електронна поща
· Назовава софтуер за аудио- и видеоразговори
· Посочва доставчици на услуги за споделяне на файлове
· Обяснява принципите за онлайн пазаруване и плащане
· Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания
и опит в областта на професията
· Обяснява употребата на електронен подпис

Умения

· Използва електронна поща
· Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
· Споделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията
· Използва множество електронни услуги, като пазаруване онлайн, електронно
банкиране, взаимодействие с държавни институции и др.
· Използва електронен подпис за авторизация
· Обменя знания и опит в онлайн общности

Компетентности

· Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 16.3:

Формира цифрово съдържание с ИКТ
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Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 16.4:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 16.5:
Знания
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· Посочва функционалностите на софтуерите за формиране и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
· Описва функционалностите на редакторите за формиране и поддръжка на
шаблонни интернет страници и/или блогове
· Формира сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио,
видео) с различни оформления
· Редактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг
· Използва редактори за формиране и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове
· Демонстрира свободно владеене на ИКТ при формирането на електронно съдържание
Осигурява сигурност при работа с ИКТ
· Посочва голяма част от известните рискове за сигурността при работа онлайн
· Знае функциите на защитните стени и на антивирусните програми
· Изброява начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
· Знае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот и
околната среда
· И дентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
· А ктивира филтри на електронна поща против спам
· Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер
· Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма
· Защитава файлове с криптиране или с пароли
· Прилага мерки за пестене на енергия
· Способен е да защити комплексно от злонамерени действия електронната
среда, в която работи
Решава проблеми при работа с ИКТ

· Посочва начините за решаване на рутинни проблеми при използването на
цифрови технологии
· Описва начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система и
друг софтуер
· Посочва възможностите за актуализиране на собствените си цифрови умения
Умения
· Избира 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
· Способен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при
работа с ИКТ
Средства за оценяване: 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 с формирането, 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
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ЕРУ 17
Наименование на
единицата:

Организация на работния процес

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на
професията:

Екскурзовод

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 17.1:

Организира работния процес

Знания

· Описва структурата на организациите в туристическия сектор
· Посочва методи за нормиране на работния процес
· Дефинира планирането на ресурси, свързани с работния процес
· Цитира нормативните документи, свързани с професията

Умения

· П ланира работния процес
· Съставя график на работните задачи
· Спазва основните нормативни актове, свързани с професията

Компетентности

· Ефективно организира работния процес
· Мотивира необходимостта от промени в работата
· Предлага начини за подобряване на работната дейност

Резултат от учене 17.2:

Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес

Знания

· Изброява видовете дейности в туристическото обслужване
· Посочва изискванията за изпълнение на видовете дейности
· Описва начините за организация на дейностите в работния процес

Умения

· Организира дейностите в туристическото обслужване
· Спазва и следи етичните норми на поведение
· Участва в изграждането на ефективна работна среда

Компетентности

· Ефективно разпределя и планира дейностите
· Създава и поддържа етична работна среда

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:
· Демонстрира задълбочено познаване на дейностите, свързани с организация
на работния процес
За средство 2:
· Решава точно и вярно зададен казус по предварително дефинирани параметри
ЕРУ 18
Наименование на
единицата:

Принципи на организация и развитие на туризма

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на
професията:

Екскурзовод

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 18.1:

Разграничава основни и допълнителни дейности в туризма

Знания

· Изброява основните и допълнителните дейности в туризма
· Посочва основните характеристики на туроператорската дейност
· Описва основните туристически услуги
· Изрежда допълнителните туристически услуги
· Обяснява изискванията за предоставяне на туристически услуги
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Умения

· Предлага основните туристически услуги
· Предлага допълнителните туристически услуги
· Прилага изискванията за предоставяне на туристически услуги

Компетентности

· Способен е да разграничи видовете дейности в туризма и изискванията за
предоставяне на туристически услуги

Резултат от учене 18.2:

Следва технологията на туристическото обслужване

Знания

· Изброява законите и нормативните актове, които регламентират туристическата дейност
· Посочва изискванията за събиране и използване на лични данни на туристите
· Описва ключовите характеристики на туристическото обслужване
· Изброява изискванията за осигуряване на туристическо обслужване
· Посочва условията за осигуряване на качество в туристическото обслужване

Умения

· Спазва законите и нормативните актове, които регламентират туристическата
дейност
· Спазва изискванията за събиране и използване на лични данни на туристите
· Прилага технологията на туристическо обслужване
· Спазва изискванията за осигуряване на качество в туристическото обслужване

Компетентности

· Способен е самостоятелно да следва технологията на туристическо обслужване, като спазва установените изисквания

Резултат от учене 18.3:

Осъществява промоция и реклама на туристическия продукт

Знания

· Дефинира значението на промоцията и рекламата в туризма
· Посочва видовете очаквания на туристите по отношение на туристическия
продукт
· Описва елементите на промоцията и рекламата на туристическия продукт

Умения

· Прилага изискванията за промоция и реклама на туристическия продукт
· Участва при осъществяването на промоция и реклама на туристическия продукт

Компетентности

· Способен е да осъществява самостоятелно дейности, свързани с промотиране
и рекламиране на туристическия продукт

Резултат от учене 18.4:

Обслужва туристи със специални потребности

Знания

· Описва особеностите при обслужване на туристи със специални потребности
според степента на самостоятелност
· Посочва подходящи туристически дейности за туристи със специални потребности
· Изброява условията за осигуряване на безопасността на туристите със специални потребности

Умения

· Ориентира се за специалните потребности и възможности на туристите
· Подбира подходящи туристически дейности за туристи със специални потребности
· Оценява рисковете за туристи със специални потребности

Компетентности

· Осигурява адекватно и безопасно обслужване на туристи със специални потребности

Резултат от учене 18.5:

Открива възможностите за развитие на туристическия продукт

Знания

· Дефинира значението на развитието на туристическия продукт
· Описва условията за развитие на туристическия продукт

Умения

· Осигурява разнообразие и творчески характер на туристическия продукт
· Провокира реакция и оценка на качеството от страна на туристите
· Прилага подходи за развитие на туристическия продукт
· Спазва условията за развитие на туристическия продукт

Компетентности

· Способен е да организира дейности, свързани с развитие на туристическия
продукт

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
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Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира задълбочени познания относно принципите на организация и
развитие на туризма
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя най-подходящите действия в зададения
казус
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Организация на екскурзоводската дейност“ – четвърта степен на професионална квалификация
ЕРУ 19
Наименование на
единицата:

Организиране на екскурзия

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на
професията:

Екскурзовод

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 19.1:

Проучва изискванията на клиентите

Знания

· Изброява начините за събиране на информация за нуждите на клиентите
· Разбира видовете нужди на клиентите на туристическа услуга

Умения

· Събира информация за нуждите на клиентите
· Съпоставя събраната информация с възможното предлагане на туристическа
услуга
· А нализира събраната информация

Компетентности

· Способен е самостоятелно да проучи внимателно конкретните нужди на клиентите на туристическа услуга

Резултат от учене 19.2:

Планира етапите и програмата на екскурзията

Знания

· Посочва етапите на изготвяне на програма за екскурзия
· Описва логиката на подреждане на дейностите в програмата

Умения

· Структурира програма на екскурзията
· Спазва логиката при планиране на дейностите в програмата

Компетентности

· Способен е да планира прецизно програмата на екскурзията с всички необходими дейности при отчитане изискванията на клиента

Резултат от учене 19.3:

Създава организация за провеждане на екскурзията

Знания

· Посочва необходимите ресурси за обезпечаване на екскурзия
· Обяснява функциите на всеки участник в процеса по организиране на екскурзия

Умения

· Осигурява необходимите ресурси за обезпечаване на екскурзия
· Организира участниците, отговорни за обезпечаване на екскурзията
· Подготвя подробен финансов план
· Отговаря за финансовото обезпечаване на екскурзията

Компетентности

· Способен е да създаде организация за провеждане на екскурзията според
изискванията на клиента

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Изпълнение на практическа задача, свързана с организиране на екскурзия
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира задълбочени познания относно етапите, ресурсите и принципите
на организиране на екскурзия
За средство 2:
· Демонстрира способности за определяне изискванията на клиентите, планиране и организиране на екскурзия

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 22

ЕРУ 20
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Координира екипа, ангажиран с изпълнението на екскурзията

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Екскурзовод

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 20.1:

Участва в избора на екип за изпълнение на екскурзията

Знания

· И дентифицира необходимия човешки ресурс за изпълнение на екскурзията
· Посочва критерии за избор на екип, отговорен за изпълнението на екскурзията
· Събира информация за избор на екип
· Подбира екип за изпълнение на екскурзията
· Спазва изискванията за избор на екип
· Участва в избора на екип за изпълнение на екскурзията при спазване на определените критерии
Инструктира екипа, ангажиран с изпълнението на екскурзията

Умения
Компетентности
Резултат от учене 20.2:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 20.3:

5

4–5

· Описва правилата за инструктиране на екипа, ангажиран с изпълнението на
екскурзията
· Изрежда последователно етапите при организиране на екскурзия
· Посочва задачите на всички членове в екипа, ангажиран с изпълнението на
екскурзията
· Инструктира екипа за вида, целта и темата на екскурзията
· Ориентира екипа за маршрута на екскурзията
· Запознава екипа с особеностите и изискванията за организиране на екскурзията (подготовка, резервации, проверка на местата за настаняване и провеждане
на екскурзията)
· Разпределя задачите в екипа, отговорен за изпълнението на екскурзията
· Инструктира точно екипа за задачите, сроковете и правилата за изпълнение
на екскурзията
Контролира екипа, ангажиран с изпълнението на екскурзията

Знания

· Описва значението на контрола върху дейността на екипа
· Посочва методите за осъществяване на контрол върху екипа, ангажиран с
изпълнението на екскурзията
Умения
· Изготвя график на дейностите на екипа
· Следи за спазването на графика
· Контролира текущото изпълнение на задачите и предприема мерки при неспазването им
Компетентности
· Способен е да осъществява контрол върху дейността на екипа, ангажиран с
изпълнението на екскурзията, при спазване на изискванията на клиента
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Изпълнение на практическа задача, свързана с координиране на екипа, отговорен за екскурзията
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира задълбочени познания относно сформирането на екип, даването
на указания и осъществяването на мониторинг върху дейността на екипа, отговорен за изпълнението на екскурзията
За средство 2:
· Избира най-подходящите действия в зададената практическа задача
ЕРУ 21
Наименование на
единицата:

Подготовка за екскурзия

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5
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Наименование на
професията:

Екскурзовод

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 21.1:

Комуникира с възложителя на услугата

Знания

· Посочва отговорностите на туроператора по отношение на екскурзията
· Описва нормативната уредба, касаеща дейността на фирмите в сферата на
туризма
· Знае какви видове документи се използват при съпровождане на групи

Умения

· Получава възлагането на туристическо пътуване
· Общува с представител на клиента
· Подготвя документацията по обезпечаване на пътуването

Компетентности

· Способен е своевременно и ефективно да комуникира с възложителя във връзка с изпълнение на услугата
· Проявява готовност за предприемане на действия в случай на неизпълнение на
дадена дейност според плана

Резултат от учене 21.2:

Изготвя методически план

Знания

· Запознат е с историята, географията, природните и културно-историческите
забележителности на страната и обичаите на българския народ
· Посочва правилата за организация и провеждане на туристическа екскурзия
· Описва маршрута на екскурзията
· Описва елементите на програмата на екскурзията
· Посочва особеностите на работа с група туристи

Умения

· Спазва правилата за организация и провеждане на туристическа екскурзия
· Проучва маршрута на екскурзията
· Нанася на картата обектите
· Преценява особеностите на групата туристи
· Подбира необходимия материал за съставяне на контролен текст на екскурзията според темата
· Съставя методически разработки на екскурзията

Компетентности

· Способен е да разработи методически план, съобразен с програмата на екскурзията, възложена от туроператора, като избере най-подходящите методически
похвати за показване и разказване

Резултат от учене 21.3:

Изготвя организационен план

Знания

· Запознат е с технологията на пътуването, определена в нормативната уредба
според вида превозно средство
· Разбира темата на екскурзията
· Посочва последователността на дейностите в програмата
· Описва елементите от сценария на екскурзията

Умения

· Определя целите и задачите на екскурзията
· П ланира продължителността за всяка от дейностите в програмата
· Информира се за изискванията при обектите, които ще бъдат посетени
· Подготвя насоки за туристите за изискванията и правилата в обектите
· Подготвя организация за обслужване на туристите пеша, с транспорт и комбиниран маршрут

Компетентности

· Способен е в екип да разработи организационен план, съобразен с програмата
на екскурзията, възложена от туроператора
· Способен е да адаптира организационния план при възникване на непредвидени ситуации

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Изпълнение на практическа задача
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира задълбочени познания относно подготовката за екскурзия
За средство 2:
· Точно и вярно разработва методически и/или организационен план по конкретно задание
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ЕРУ 22
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Екскурзионно обслужване на туристи

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Екскурзовод

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 22.1:

Посреща туристите

Знания

· Описва етапите на подготовката преди посрещане на туристите
· Запознат е с условията за пристигането на туристите
· Посочва особеностите при посрещане на групи туристи според вида транспорт
· Осъществява подготовка за посрещането на туристите
· Следва условията за пристигането на туристите
· Съобразява се с особеностите при посрещане според вида транспорт
· Проверява по списък пристигналите туристи
· Способен е самостоятелно да посрещне туристи, като спазва особеностите и
условията на пристигане
Осъществява трансфер и настаняване на туристите

Умения

Компетентности
Резултат от учене 22.2:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 22.3:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 22.4:
Знания
Умения

Компетентности

Резултат от учене 22.5:
Знания

5

4–5

· Описва възможностите за трансфер на туристи
· Изброява последователно етапите, които се следват при настаняване на туристите
· Запознат е с необходимите документи, които са нужни за настаняването
· Осигурява транспортирането до обектите за настаняване
· Контролира количествения състав на групите
· Настанява туристите по списък
· Проверява условията по настаняването
· Реагира за отстраняването на несъответствия с договорените условия по настаняването
· Самостоятелно осъществява трансфер и настаняване на туристите, като спазва
определените изисквания
Запознава туристите с програмата на екскурзията
· Запознат е с логиката на протичане на програмата
· Обяснява връзката между различните елементи в програмата
· Разбира съдържанието на екскурзията
· Информира туристите за детайлите от програмата
· Информира туристите за правила, графици, условия на хранене, транспортни
услуги
· Ориентира се за нагласите на групата туристи
· Предлага допълнителни услуги (екскурзии)
· Внимателно и точно запознава туристите с програмата на екскурзията и правилата за нейното спокойно протичане
Придружава туристите при осъществяваните мероприятия от програмата
· Описва принципите за нормално протичане на дейностите от програмата
· И дентифицира причини за евентуални промени в програмата
· Изпълнява дейностите от програмата на екскурзията
· Преценява темпото и ритъма на провеждане на екскурзията
· Обновява информацията, използвана по време на екскурзията
· Разработва нови теми и маршрути при необходимост
· Способен е самостоятелно и професионално да води туристите при осъществяване на дейностите от програмата, като осигури пълно взаимодействие между
всички участници
Изнася информационни беседи
· Обяснява методиката на построяване и онагледяване на беседите
· Запознат е с начините за оформяне на екскурзионен материал
· Обяснява подходи за съчетаване на екскурзоводско майсторство с водене на
туристическа група

БРОЙ 22
Умения

Компетентности
Резултат от учене 22.6:
Знания
Умения

Компетентности
Резултат от учене 22.7:
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· Подбира екскурзионен материал
· Владее похвати на екскурзионния разказ и показ
· Поднася на туристите в достъпна и увлекателна форма екскурзионния материал
· А даптира изложението според типа туристи и техните интереси
· Провежда беседите професионално в съответствие с контролния текст (пътната информация) и методическата разработка
Изпраща туристите при отпътуване
· Посочва необходимите действия за подготовка за отпътуване
· Изрежда последователно задачите на екскурзовода преди изпращане на туристите
· Проверява готовността на туристите за заминаване
· Финализира документално престоя в мястото за настаняване
· Извършва проверка на туристите по списък
· Организира транспортирането до мястото на отпътуване
· Способен е да организира адекватно и спокойно изпращане на туристите съгласно указанията за възложителя
Оформя документи, свързани с екскурзията

Знания

· Изброява необходимите документи, за които отговаря екскурзоводът по време
на екскурзията
· Дефинира значението на всеки документ за нормалното протичане на програмата
· Различава видове първични счетоводни документи
Умения
· Подготвя необходимите документи (програма, пътни карти, анкети, договори
и др.)
· Оформя първични счетоводни документи
· Подготвя подробен финансов отчет
Компетентности
· Самостоятелно и акуратно подготвя необходимите документи за спокойно
провеждане на екскурзията
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на писмен изпит
Средство 2:
· Изпълнение на практическа задача
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира задълбочени познания относно посрещането, настаняването на
туристите, запознаването с програмата и условията на престоя, съпровождането на туристите по време на екскурзията, провеждане за екскурзоводска беседа
и изпращането на туристите
За средство 2:
· Избира най-подходящите действия при посрещане, настаняване, съпровождане
и изпращане на туристи и изнасяне на беседа по критериите, определени в
предварително дефинирано задание
ЕРУ 23
Наименование на
единицата:

Спазване на професионалната етика в екскурзионното обслужване

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на
професията:

Екскурзовод

Ниво по НКР:

4–5

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 23.1:
Знания

Спазва професионалната етика в своята работа
· Посочва принципите, правилата и изискванията на професионалната етика
· Познава националните и международните практики в екскурзоводското обслужване
· Описва принципите за конфиденциалност, свързани с боравене с чувствителна
лична информация
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Умения

Компетентности
Резултат от учене 23.2:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 23.3:
Знания
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· Спазва принципите, правилата и изискванията на професионалната етика
· Прилага националните и международните практики в екскурзоводското обслужване в своята дейност
· Спазва принципите за конфиденциалност, свързани с боравене с чувствителна
лична информация
· Способен е да спазва точно и отговорно принципите на професионалната
етика в своята работа, като се съобразява с нормите, свързани с боравене с
чувствителна лична информация
Предоставя професионално екскурзоводско обслужване
· Описва ролята на екскурзовода за формиране на позитивни впечатления на
туристите
· Посочва елементите на професионалното екскурзоводско обслужване
· Дефинира значението на културата на речта на екскурзовода
· Разбира задълженията и отговорностите си за осигуряване на качествено екскурзоводско обслужване
· Обяснява ползите от предоставяне на надеждна и точна информация на туристите
· Отнася се с уважение и внимание към личността на туриста
· Проявява гостоприемство, такт и толерантност
· Внушава уважение към страната, природните и културно-историческите забележителности и постиженията на туристическата индустрия
· Спазва професионален етикет
· Прилага ораторско майсторство и спазва култура на речта при водене на беседи
· Полага усилия туристите да се отнасят с грижа към природата и околната
среда
· Осигурява на туристите надеждна, точна и вярна информация във всички свои
беседи
· Способен е да осъществява професионално служебните си ангажименти по
обезпечаване на качествена екскурзоводска услуга
Осигурява защита на интересите на туристите

· Посочва задълженията и отговорностите на туристите съгласно сключения
договор
· Описва правата на туристите като ползватели на туристическа услуга
· Обяснява връзката между защита на интересите на туристите и постигането
на висока удовлетвореност от услугата
Умения
· Защитава правата и интересите на туристите по време на тяхното обслужване
· Отнася се с грижа при осигуряване на удобство и достатъчна информация на
туристите
· Осигурява необходимата дискретност при обслужване на туристите
Компетентности
· Способен е да осигури качествено екскурзоводско обслужване при спазване на
професионалната етика и зачитане на интересите на туристите
Резултат от учене 23.4: Надгражда професионалната си компетентност
Знания
· И дентифицира възможности за професионалното си развитие
· Посочва новостите в туристическия бранш
Умения
· Прилага в практиката си новостите в туристическия сектор
· Осигурява своевременно повишаване на квалификацията
· Търси възможности за актуализиране на професионалните си качества
Компетентности
· Постига професионално развитие, като прилага новостите в бранша
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на казус по зададена ситуация
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира задълбочени познания относно професионална етика в туризма,
етикет на поведение на екскурзовода, култура на речта, обезпечаване на защита на интересите на туристите при различни ситуации
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя най-подходящите действия в зададената
ситуация
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ЕРУ 24
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Извършване на действия при непредвидени ситуации по време на екскурзията

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Екскурзовод

Ниво по ЕКР:

4–5

Резултат от учене 24.1:

Реагира адекватно при проблем с поведението на турист

Знания

· Посочва проблемни поведения, които могат да възникнат по време на екскурзия (агресия, злоупотреба с алкохол, провокиране на конфликти и др.)
· Описва начините за овладяване на проблем с поведението на турист
· Разбира въздействието на проблемно поведение на турист върху протичането
на екскурзията
· Предвижда вероятност от възникване на проблем с поведение на турист
· Взема превантивни мерки за предотвратяване на проблемно поведение на
турист
· Овладява проблемно поведение на турист
· Способен е да се справи адекватно с овладяването на турист/група туристи с
проблемно поведение с оглед обезпечаване на нормалния ход на екскурзията
Реагира своевременно при проблем със здравословното състояние на турист

Умения

Компетентности
Резултат от учене 24.2:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 24.3:
Знания

5

4–5

· Изрежда начините за действия при възникване на здравословен проблем с
турист
· Описва правилата за оказване на първа помощ при здравословен проблем с
турист
· Действа своевременно при възникване на проблем със здравословното състояние на турист
· Спазва правилата за първа помощ при проблем със здравословното състояние
на турист
· Способен е да реагира бързо и адекватно при възникване на проблем със
здравословното състояние на турист съобразно правилата за оказване на първа
помощ
Реагира адекватно при други непредвидени обстоятелства

· Посочва възможните непредвидени обстоятелства, които могат да възникнат
по време на екскурзия (кражба, обир, загуба на турист, повреда на транспортно
средство, излизане от графика на екскурзията и др.)
· Изброява начините за действие при непредвидени обстоятелства
Умения
· Действа своевременно при възникване на непредвидено обстоятелство (кражба, обир, загуба на турист, повреда на транспортно средство, излизане от графика на екскурзията и др.)
· Осъществява контакт с органите на местното самоуправление и компетентните органи и институции за разрешаване на възникналия проблем
Компетентности
· Способен е в екип да действа адекватно за разрешаване на възникнало непредвидено обстоятелство по време на екскурзия
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на казус по зададена ситуация
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира задълбочени познания относно действие при проблем с поведение на турист, възникване на здравословен проблем с турист, разрешаване на
непредвидена ситуация по време на екскурзията
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя най-подходящите действия в зададената
ситуация
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4. Изисквания към материалната база
4.1. Обучение по теория
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, обзавеждането и оборудването на
които включват: работно място на преподавателя
(работна маса и стол), работно място на всеки
обучаван (работна маса и стол), учебна дъска,
мебели (предимно шкафове за различни цели),
гладка свободна стена за окачване на нагледни материали, компютър, технически средства – микрофон, телевизионен монитор, CD плейър и филми,
мултимедийно устройство и други дидактически
средства за обучение.
Необходимо е обучаващата институция да
разполага с учебен кабинет за обучение по чужд
език и учебен кабинет за компютърно обучение
с работно място за преподавателя (работна маса
с компютър, стол) и работно място за всеки обучаем (работна маса с компютър, стол), както и
достъп до интернет.
4.2. Обучение по практика
Обучението по практика на професията се
извършва в реална работна среда – в превозни
средства (автобус, кораб, лек автомобил, влак и
др.), в туристически обекти (музеи, паметници,
исторически местности и др.), в хотели и други
места за настаняване, в заведения за хранене и
развлечения, на аерогари, железопътни гари, пристанища, гранични пунктове, където обучаваните
изпълняват конкретни практически задачи под
наблюдение на преподавателя.
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, могат да преподават лица без
висше образование и без придобита професионална квалификация „учител“, ако са придобили
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 си знания, умения и компетентности.
1694

НАРЕДБА № 9
от 8 февруари 2019 г.

за придобиване на квалификация по професията „Химик-технолог“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 524010
„Химик-технолог“ от област на образование
„Техника“ и професионално направление 524
„Химични продукти и технологии“ съгласно
Списъка на професиите за професионално об-
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разование 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 524010 „Химик-технолог“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изискванията за придобиването на трета степен
на професионална квалификация за специалностите 5240101 „Технология на неорганичните
вещества“, 5240105 „Технология на органичните
вещества“, 5240106 „Технология на полимерите“,
5240107 „Технология на химичните влакна“,
5240108 „Технология на нефта, газа и твърдите
горива“, 5240109 „Технология на целулозата,
хартията и опаковките“, 5240110 „Технология на
фармацевтични и парфюмерийно-козметични
продукти“, 5240111 „Технология за обработка
на кожи“, 5240113 „Технология на биогоривата“
и 5240114 „Технология на хомеопатичните и
фитопродукти“.
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 професията, единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията
524010 „Химик-технолог“ 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 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
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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 № 90 от 2013 г. за придобиване
на квалификация по професията „Химик-технолог“ (ДВ, бр. 105 от 2013 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 „Химиктехнолог“
Професионално направление:
524

Химични продукти и технологии

Наименование на професията:
524010 Химик-технолог
Специалности:

Степен на Ниво Ниво
професио- по
по
нална ква- НКР: ЕКР:
лификация
5240101 Тех но лог и я н а Трета
4
4
не о рг а н и ч н и т е
вещества
5240105 Тех но лог и я н а Трета
4
4
органичните вещества
5240106 Тех но лог и я н а Трета
4
4
полимерите
5240107 Технология на хи- Трета
4
4
мичните влакна
5240108 Тех но лог и я н а Трета
4
4
нефта, газа и
твърдите горива
5240109 Технология на це- Трета
4
4
лулозата, хартията и опаковките
5240110 Тех но лог и я н а Трета
4
4
фармацевтични
и парфюмерийно -ко з ме т и ч н и
продукти
5240111 Технология за об- Трета
4
4
работка на кожи
5240113 Тех но лог и я н а Трета
4
4
биогоривата
5240114 Тех но лог и я н а Трета
4
4
хомеопатичните
и фитопродукти
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 „Химик-техно-
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лог“ 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.)
изискванията за входящото минимално образователно равнище към кандидатите са:
 за ученици – завършено основно образование;
за 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 (СПК)
е придобита втора СПК по професия от област
на образование „Техника“.
Здравословното състояние на кандидата се
удостоверява с медицински документ, доказващ,
че професията, по която желае да се обучава, не
му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Химик-технолог“ 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.)
Химик-технологът работи с машини, уреди и
апарати в различни химични производства, осъществява наблюдение и контрол на технологичните
процеси. В случаи на констатирани отклонения в
параметрите на технологичния процес и дефекти
в крайния продукт той предприема адекватни
действия. Под ръководството на ръководителя на
звеното химик-технологът участва в цялостния
производствен процес, следи и контролира екипа
за правилна експлоатация на оборудването.
Химик-технолог ът поема отговорност за:
спазване на условия за нормалното протичане на
технологичните процеси; спазване на изискванията
на санитарните норми за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда;
осигуряване качеството на крайния продукт и
работата на екипа. Химик-технологът осъществява
връзка между ръководителите и работния екип
в съответствие със структурата и изискванията
на предприятието.
За успешното упражняване на професията
химик-технологът трябва да бъде прецизен и
точен при изпълнение на трудовите си дейности,
да работи с чувство на отговорност към екипа,
който ръководи, да общува безконфликтно и да
решава проблемни ситуации, възникнали в процеса на работа.
В химическите производства част от производствените задачи се извършват чрез компютърни
програми, което изисква от химик-технолога
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отлично познаване на етапите на технологичните процеси и режимите на работата, да реагира
адекватно на промените, спазвайки спецификата
на технологията.
Технологът трябва да разбира и да интерпретира
резултатите от химичните анализи, да разбира
функционирането на уредите, използвани за провеждане на анализите, да познава стандартите за
качеството на продукцията. Той проверява верността на резултатите и прави отчет за анализите.
Сложността на операциите, които извършва
химик-технологът, зависи от спецификата на
производствените процеси. Производствените
процеси в химическата индустрия обикновено са
непрекъснати, което определя в голяма степен
спецификата на неговата работа. Оттук произтича едно от изискванията за неговата успешна
работа – да реагира адекватно в критична ситуация с цел отстраняване на възникнал проблем
и свеждане до минимум на загубите и опасностите от тази ситуация. Реалните производствени
условия налагат химик-технологът да може да
заема няколко работни места в дадено химично
производство. При промяна на технологичните
процеси и при въвеждане на нова техника във
фирмата да участва във форми за усъвършенстване
на професионалните компетенции. Това изисква
нагласа за надграждане на знания и умения, за
самостоятелно усвояване на нови компетентности,
необходими за променящите се условия на труд.
Успешната работа на химик-технолога изисква
да познава действащите стандарти за опазване
на околната среда, правилата за здравословни и
безопасни условия на труд, санитарно-хигиенните
изисквания за съответното производство.
Умението да поема отговорност и да работи в
екип е важно изискване в условията на работна
среда, той трябва да познава местата с рискови
фактори – високи температури, токсични вещества, високо налягане и др., и да изпълнява инструкциите за здравословна и безопасна работа.
При изпълнение на своите задължения, когато е изложен на вредни влияния, да използва
личните предпазни средства. По време на работа
химик-технологът трябва да е отговорен за своето
здраве и безопасност и да следи за безопасността
на работния екип.
Като част от екипа трябва да създава добри
работни взаимоотношения, да бъде коректен и
лоялен към фирмата.
Химик-технологът може да работи в предприятия от химическата индустрия, както и в
предприятия от добивната, преработващата и
фармацевтичната промишленост.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
Лице, придобило трета степен на професионална
квалификация по професията „Химик-технолог“,
може да се обучава за придобиване на квалификация по професиите с придобиване на трета степен
на професионална квалификация – „Лаборант“,
„Технолог в силикатните производства“, „Биотехнолог“. При обучението единиците резултати 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.
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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 № РД01-149 от 26.02.2018 г.
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Химиктехнолог“, могат да заемат следните длъжности:
31163005
31163006

Тех нолог, кожарско и кож у харско
производство;
Технолог, нефт;

31163007

Технолог, нефтохимичен синтез;

31163008

Технолог, особено чисти вещества;

31163010

Технолог, преработване на нефт и газ;

31163011
31163016

Технолог, продукти от природен газ
и тяхното разпространение;
Технолог, технология на пластмасите;

31163022

Технолог, химик;

31163023

Технолог, химични влакна;

31163024

Технолог, химични процеси;

31163025

Технолог, целулоза, хартия и картон;

31163026 Технолог, технология на полимерите,
от НКПД – 2011, както и на други подобни длъжности, допълнени при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ) и резултати от ученето (РУ)
3.1. Списък на ЕРУ по видове професионална
подготовка
ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с 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
РУ 1.2. Участва в създаването на организация
за осъществяване на превантивна дейност за
опазване на околната среда
РУ 1.3. Създава организация за овладяването
на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Икономика
РУ 2.1. Познава основите на пазарната икономика
РУ 2.2. Познава характеристиките на дейността
в предприятие
ЕРУ 3. Предприемачество
РУ 3.1. Познава основите на предприемачеството
РУ 3.2. Формира предприемаческо поведение
РУ 3.3. Участва в разработването на бизнес план
ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално
направление „Химични продукти и технологии“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 4. Комуникация и чужд език
РУ 4.1. Общува ефективно в работния екип
РУ 4.2. Води ефективна бизнес комуникация
РУ 4.3. Владее чужд език по професията
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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
РУ 5.4. Осигурява защита на електронната среда
РУ 5.5. Решава проблеми при работата с ИКТ
ЕРУ 6. Планира и организира работния процес
РУ 6.1. Организира работния процес
РУ 6.2. Разпределя трудовите дейности в работния процес
ЕРУ 7. Химичните производства и здравословен
и безопасен труд
РУ 7.1. Прилага превантивни и коригиращи
мерки за безопасна работа
Р У 7.2. Организира работата на група или
малък работен екип
РУ 7.3. Работи с технологична документация
ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Технология на неорганичните вещества“ – трета степен на професионална
квалификация
ЕРУ 8. Произход, състав и свойства на суровини за производство на неорганични продукти
РУ 8.1. Описва суровините за производство на
неорганични вещества
РУ 8.2. Организира дейностите за регулярно
подаване на суровини и материали за производствения процес
ЕРУ 9. Технология за производство на неорганични вещества
РУ 9.1. Познава основните понятия, теории,
закони и закономерности в химичните технологии
РУ 9.2. Работи с технологичното оборудване за
неорганичните химични производства
РУ 9.3. Използва лични предпазни средства
ЕРУ 10. Технологичен контрол
РУ 10.1. Контролира параметрите на технологичния режим
РУ 10.2. Разчита техническа и технологична
документация за съответното производство
ЕРУ 11. Текущи ремонти
РУ 11.1. Отговаря за нормалната работа на
съоръженията
РУ 11.2. Диагностицира състоянието на елементите и съоръженията от инсталацията
РУ 11.3. Осъществява дейност по поддръжката
на съоръженията
ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Технология на органичните вещества“ – трета степен на професионална
квалификация
ЕРУ 12. Основни видове органични производства
РУ 12.1. Характеризира основните видове органични производства
Р У 12.2. Характеризира основните видове
суровини
ЕРУ 13. Технологични процеси в органичните
химични производства
РУ 13.1. Работи с оборудване, използвано при
технологичните процеси
РУ 13.2. Контролира спазването на технологиите в органичните химични производства
РУ 13.3. Използва лични предпазни средства
ЕРУ 14. Технологичен контрол
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 У 14.1. Анализира данните от контролно-изР
мервателните уреди
РУ 14.2. Работи с технологична и стандартизационна документация
РУ 14.3. Осъществява технологичен контрол
на всички етапи от производството
ЕРУ 15. Текущи ремонти
Р У 15.1. Отговаря за нормалната работа на
съоръженията
РУ 15.2. Диагностицира състоянието на елементите и съоръженията от инсталацията
РУ 15.3. Осъществява дейност по поддръжката
на съоръженията
ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Технология на полимерите“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 16. Методи за получаване на различни
видове полимери
РУ 16.1. Характеризира видовете полимери
Р У 16.2. Характеризира основните видове
суровини
ЕРУ 17. Технологии за производство и преработка на полимери
РУ 17.1. Работи с оборудване, използвано при
технологичните процеси
РУ 17.2. Спазва технологиите за производство
на полимери
РУ 17.3. Контролира спазването на технологиите за преработка на полимери
РУ 17.4. Използва лични предпазни средства
ЕРУ 18. Технологичен контрол
РУ 18.1. Анализира данните от контролно-измервателните уреди
РУ 18.2. Работи с технологична и стандартизационна документация
РУ 18.3. Осъществява входящ, текущ и приемателен контрол
ЕРУ 19. Текущи ремонти
РУ 19.1. Отговаря за нормалната работа на
съоръженията
РУ 19.2. Диагностицира състоянието на елементите и съоръженията от инсталацията
РУ 19.3. Осъществява дейност по поддръжката
на съоръженията
ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Технология на химичните
влакна“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 20. Основни и спомагателни материали,
които се използват при производство на химични
влакна (изкуствени и синтетични) за текстилната
промишленост
РУ 20.1. Описва видовете химични влакна за
текстилната промишленост
РУ 20.2. Извършва предварителна подготовка
ЕРУ 21. Технологии за получаване и производство на химични влакна за текстилната
промишленост
РУ 21.1. Работи с оборудване, използвано при
технологичните процеси
РУ 21.2. Спазва специфични санитарно-хигиенни норми при технологията на химични влакна
РУ 21.3. Използва лични предпазни средства
РУ 21.4. Прилага технологиите за производство
на химични влакна
ЕРУ 22. Технологичен контрол
Р У 22.1. Анализира данните от контролноизмервателните уреди
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 У 22.2. Работи с технологична документация
Р
ЕРУ 23. Текущи ремонти
РУ 23.1. Отговаря за нормалната работа на
съоръженията
РУ 23.2. Диагностицира състоянието на елементите и съоръженията от инсталацията
РУ 23.3. Осъществява дейност по поддръжката
на съоръженията
ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Технология на нефта, газа
и твърдите горива“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 24. Подготовка на входящите суровини
РУ 24.1. Измерва параметрите на входящите
суровините за производствения процес
РУ 24.2. Осигурява нормалния ход на технологичния процес на инсталациите и съоръженията
в съответствие с изискванията за качество към
първичните продукти
РУ 24.3. Контролира технологичния режим на
съоръженията по подготовката на суровините
ЕРУ 25. Технологичен контрол на производството
РУ 25.1. Организира технологичния процес
РУ 25.2. Поддържа параметрите на инсталацията в зависимост от технологичната карта
на производствения процес
РУ 25.3. Контролира качеството на произвежданата продукция
Р У 25.4. Усвоява нови софтуерни продукти,
свързани с технологичния процес
ЕРУ 26. Текущи ремонти
РУ 26.1. Отговаря за нормалната работа на
съоръженията
РУ 26.2. Диагностицира състоянието на елементите и съоръженията от инсталацията
РУ 26.3. Осъществява дейност по поддръжката
на съоръженията
ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Технология на целулозата,
хартията и опаковките“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 27. Суровини за производство на целулоза,
хартия и опаковки
РУ 27.1. Класифицира суровините за производство на целулоза, хартия и опаковки
РУ 27.2. Организира дейностите за използване
на суровини и материали за производствения
процес
ЕРУ 28. Технология за производство на целулоза, хартия и опаковки
РУ 28.1. Организира процесите при производство на целулоза, хартия и опаковки
РУ 28.2. Познава технологичното оборудване за
производство на целулоза, хартия и опаковки
РУ 28.3. Използва лични предпазни средства
ЕРУ 29. Технологичен контрол при производството на целулоза, хартия и опаковки
РУ 29.1. Контролира технологичния режим при
производството на целулоза, хартия и опаковки
РУ 29.2. Разчита техническа и технологична
документация за съответното производство
ЕРУ 30. Текущи ремонти
РУ 30.1. Отговаря за нормалната работа на
съоръженията
РУ 30.2. Диагностицира състоянието на елементите и съоръженията от инсталацията
РУ 30.3. Осъществява дейност по поддръжката
на съоръженията
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ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Технология на фармацевтични
и парфюмерийно-козметични продукти“ – трета
степен на професионална квалификация
ЕРУ 31. Суровини за производство на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти
РУ 31.1. Класифицира суровините за производство на фармацевтични и парфюмерийнокозметични продукти по произход, състав,
свойства и предназначение
РУ 31.2. Организира дейностите за ритмично
подаване на суровини и материали за производствения процес
ЕРУ 32. Технология за производство на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти
РУ 32.1. Организира процесите за производство
на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти
РУ 32.2. Познава технологичното оборудване
за производство на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти
РУ 32.3. Използва лични предпазни средства
ЕРУ 33. Технологичен контрол
РУ 33.1. Контролира технологичния режим
РУ 33.2. Разчита техническа и технологична
документация за съответното производство
ЕРУ 34. Текущи ремонти
РУ 34.1. Отговаря за нормалната работа на
съоръженията
РУ 34.2. Диагностицира състоянието на елементите и съоръженията от инсталацията
РУ 34.3. Осъществява дейност по поддръжката
на съоръженията
ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Технология за обработка
на кожи“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 35. Основни и спомагателни средства/
материали, които се използват при различните
процеси
РУ 35.1. Описва основните и спомагателните
материали
РУ 35.2. Извършва предварителна подготовка
ЕРУ 36. Технологии за обработка на кожи
РУ 36.1. Работи с оборудване, използвано при
технологичните процеси
РУ 36.2. Спазва специфични санитарно-хигиенни норми при обработка на кожи
РУ 36.3. Използва лични предпазни средства
РУ 36.4. Прилага технологиите за обработка
на кожи
ЕРУ 37. Технологичен контрол
РУ 37.1. Анализира данните от контролно-измервателните уреди
РУ 37.2. Работи с технологична документация
ЕРУ 38. Текущи ремонти
РУ 38.1. Отговаря за нормалната работа на
съоръженията
РУ 38.2. Диагностицира състоянието на елементите и съоръженията от инсталацията
РУ 38.3. Осъществява дейност по поддръжката
на съоръженията
ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Технология на биогоривата“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 39. Технологии за производството на
биогорива
РУ 39.1. Контролира спазването на технологиите за преработка на суровините
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 У 39.2. Работи с оборудване и съоръжения,
Р
използвани при технологичните процеси
РУ 39.3. Спазва технологиите за производство
на биогорива
РУ 39.4. Използва лични предпазни средства
ЕРУ 40. Текущи ремонти
Р У 40.1. Контролира нормалната работа на
съоръженията
РУ 40.2. Диагностицира състоянието на елементите и съоръженията от инсталацията
РУ 40.3. Осъществява дейност по поддръжката
на съоръженията
ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Технология на хомеопатичните и фитопродукти“ – трета степен на
професионална квалификация
ЕРУ 41. Произход, състав и свойства на суровините за производство на хомеопатични и
фитопродукти
РУ 41.1. Класифицира суровините за производство на хомеопатични и фитопродукти по
произход, състав, свойства и предназначение
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 У 41.2. Организира дейностите за регулярно
Р
подаване на суровини и материали за производствения процес
ЕРУ 42. Технология за производство на хомеопатични и фитопродукти
РУ 42.1. Организира процесите за производство
на хомеопатични и фитопродукти
РУ 42.2. Познава уредите и апаратите за производство на хомеопатични и фитопродукти
РУ 42.3. Използва лични предпазни средства
ЕРУ 43. Технологичен контрол
РУ 43.1. Контролира параметрите на технологичния режим
РУ 43.2. Разчита техническа и технологична
документация за съответното производство
ЕРУ 44. Текущи ремонти
РУ 44.1. Отговаря за нормалната работа на
съоръженията
РУ 44.2. Диагностицира състоянието на елементите и съоръженията от инсталацията
РУ 44.3. Осъществява дейност по поддръжката
на съоръженията
3.2. Описание на единиците резултати от
учене (ЕРУ)

ЕРУ по общата професионална подготовка – единна за всички професии с трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 1
Наименование на
единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Химик-технолог

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

· Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд (ЗБУТ) 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

· Участва 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

· Създава 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
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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

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

Компетентности

· А нализира възможните причини за екологично замърсяване

Резултат от учене 1.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

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

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

Компетентности

· А нализира 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 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 теоретични знания за:
ü хигиенните норми;
ü здравословни и безопасни условия на труд на работното място;
ü превантивна дейност за опазване на околната среда;
ü 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:

Икономика

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Химик-технолог

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4
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Резултат от учене 2.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

· Познава общата теория на пазарната икономика
· Познава икономическите проблеми – недостиг на ресурси, потребителски избор и др.
· Знае ролята на държавата в пазарната икономика
· Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Умения

· Информира се за успешни практически примери за управление на бизнеса

Компетентности

· Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление
на бизнеса като обяснява ролята на всеки икономически субект, ангажиран в
бизнеса

Резултат от учене 2.2:

Познава характеристиките на дейността в предприятие

Знания

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

Умения

· Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на фирмата

Компетентности

· Способен е да анализира икономическите принципи в контекста на дейността
на фирмата

Средства за оценяване: Средство 1:
· Писмен изпит/тест
Средство 2:
· 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 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:

Предприемачество

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Химик-технолог

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

Компетентности

· Знае същността на предприемачеството
· Знае видовете предприемачески умения
· А нализира практически примери за успешно управление на дейността на фирмата
· Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 3.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

Компетентности

· Познава характеристиките на предприемаческото поведение
· Знае видовете предприемаческо поведение
· Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работния
процес
· Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Резултат от учене 3.3:

Участва в разработването на бизнес план

Знания
Умения

· Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес
план
· Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда
· А нализира възможностите за развитие на дейността на фирмата

Компетентности

· В екип разработва проект на бизнес план

Умения

Умения

4

4

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 22

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 отраслова професионална подготовка, единна за професиите от професионално направление „Химични продукти и технологии“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 4
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Комуникация и чужд език

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Химик-технолог

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
· Комуникира в работен порядък с екипа и персонала

Умения
Компетентности
Резултат от учене 4.2:
Знания

4

4

· Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно работния протокол
· Поема отговорности при работа в екип
Води ефективна бизнес комуникация

Компетентности

· 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
· Разпознава и избягва конфликтни ситуации
· Съдейства за решаване на конфликтни ситуации
· Води делова комуникация – писмена и устна
· Осъществява ефективна бизнес комуникация

Резултат от учене 4.3:

Владее чужд език по професията

Знания

· Познава професионалната терминология на чужд език

Умения

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

БРОЙ 22

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

ЕРУ 5
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Използва информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната си дейност
4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Химик-технолог

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 5.1:

Обработва информация с ИКТ

Знания

Компетентности

· 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
· Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри
и използва оператори за търсене (символи и други)
· Използва уебканали (RSS и др.) 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
· Демонстрира свободно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 5.2:

Осъществява комуникация посредством ИКТ

Знания

Компетентности

· 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
· Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

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
· Създава 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

Умения

Умения

Умения

4
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Компетентности

· Демонстрира свободно владеене на ИКТ при създаването на електронно съдържание

Резултат от учене 5.4:

Осигурява защита на електронната среда

Знания

· 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

Умения

· Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
· А ктивира 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

· Способен 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
· Изброява начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система и
друг софтуер
· Познава възможностите за актуализиране на дигиталните си компетентности

Умения

· Избира 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

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

Средства за оценяване: 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
единицата:

Планира и организира работния процес

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Химик-технолог
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Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 6.1:

Организира работния процес

Знания

· Познава структурата на предприятието/фирмата
· Изброява методи за нормиране на работния процес
· Познава нормативните документи, свързани с професията
· Познава планирането на ресурси, свързани с работния процес

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
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
единицата:

Химичните производства и здравословен и безопасен труд

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Химик-технолог

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 7.1:

Прилага превантивни и коригиращи мерки за безопасна работа

Знания

· Познава характеристиките на химичните процеси
· Описва правилата за безопасност при провеждане на химичните процеси
· Познава санитарно-хигиенните стандарти в работата

Умения

· Спазва санитарно-хигиенните стандарти в работата
· Обяснява правилата за безопасност на членовете на екипа
· Оказва първа помощ при необходимост
· Следи за спазването на санитарно-хигиенните стандарти в работата
· Контролира зададените стойности на технологичните параметри

Компетентности

· Инициира оказването на адекватна първа помощ при необходимост
· Реагира своевременно и отговорно при промяна на технологичните параметри
· Стриктно контролира спазването на правилата за безопасност в случаи на производствени аварии
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Резултат от учене 7.2:

Организира работата на група или малък работен екип

Знания

· Идентифицира различни методи на комуникация и норми на професионалната
етика
· Описва компетентностите и възможностите на членовете на екипа
· Прилага ИКТ при комуникация с екипа и организация на работното място
· Организира работата на екипа
· Стриктно и отговорно контролира работата на екипа
· Използва подходящи методи за комуникация с екипа
· Отговорно разпределя задачите съобразно компетентностите и възможностите
на членовете на екипа
Работи с технологична документация

Умения
Компетентности

Резултат от учене 7.3:
Знания

· Познава характеристиките и спецификата на химико-технологичните производства
· Идентифицира етапите на технологичния процес
· Описва принципините и технологичните схеми на производството
Умения
· Разчита технологична документация
· Разчита информация на чужд език при работата си със стандарти, инструкции
и други документи
· Обяснява на екипа изискванията, заложени в технологичната докумантация
· Отговоря за използването на технологичната документация
· Отговоря за съхранението на технологичната документация
Компетентности
· Информира своевременно членовете на екипа за промени в технологичната
документация
· Използва правилно специфичната терминология
· Самостоятелно и отговорно борави с технологичната документация
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест/казус
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за безопасност при работа в химикотехнологични производства, познаване на технологичната документация,
време за изпълнение на поставена задача
ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Технология на неорганичните
вещества“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 8
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Произход, състав и свойства на суровини за производство на неорганични вещества
4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Химик-технолог

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 8.1.

Описва суровините за производство на неорганични вещества

Знания

· Описва произхода на основните суровини за производство на неорганични продукти
· Описва основните и спомагателните суровини
· Идентифицира методите за добиване, пречистване и обогатяване на основните
и спомагателните суровини
· Описва свойствата на суровините
· Дефинира начини за транспортиране на суровини
· Назовава начини за съхранение на суровини
· К ласифицира суровините по произход, състав и предназначение
· Прави подбор на суровини за съответното неорганично производство
· Организира дейностите по транспорт на суровини
· Организира дейности по съхранение на суровините
· Организира дейности по пречистване и обогатяване на суровините
· Осъществява контрол върху качеството на суровините

Умения

4
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Компетентности

· Ефективно контролира транспорта, съхраняването, пречистването и включването на суровините в производствения процес съгласно технологичната документация и изискванията за безопасна работа

Резултат от учене 8.2.

Организира дейностите за регулярно подаване на суровини и материали за производствения процес

Знания

· Описва основни устройства за подаване или извеждане на суровини (помпи,
шнекове, транспортни ленти, тръби, клапи и др.)
· Идентифицира нормите за качество на суровините
· Назовава изискванията за безопасност на труда

Умения

· Следи за спазване на технологичните изисквания при подаване на суровини и
материали в производствения процес
· Предприема действия при отклонение от нормите за качество на суровините
· Контролира подаването на суровините в производствения процес
· Контролира техническата изправност на устройства за подаване или извеждане
на суровини и продукти
· Спазва правилата за безопасни условия на труд във всеки етап от работата със
суровините

Компетентности

· Отговорно контролира работата на малък екип при подаването на суровини и
материали в производствения процес, като спазва изискванията за качеството
на суровините и тяхното включване на определен етап от производството

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
· Производствена база
Критерии за оценяване: · Демонстрира степен на владеене на теоретични знания за свойствата на основните и спомагателните суровини и материали и ролята им в производствения
процес
· Мотивирано търси решение на производствен казус
ЕРУ 9
Наименование на
единицата:

Технология за производство на неорганични вещества

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Химик-технолог

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 9.1

Познава основните понятия, теории, закони и закономерности в химичните технологии

Знания

· Дефинира същността на химикотехнологичните процеси (ХТП)
· Описва основните закономерности за провеждането и управлението на химикотехнологичните процеси
· Познава основните етапи на технологичния процес в съответното производство
· Познава основните параметри на технологичния процес в съответното производство

Умения

· Характеризира основните неорганични химични производства
· Контролира спазването на оптимални условия при провеждане на ХТП
· Предприема действия при отклонение от технологичния режим
· Обяснява особеностите на производството и технологичните изисквания
· Работи със схеми, диаграми, таблици и други източници на информация

Компетентности

· Ефективно организира работата на екипа при провеждане на технологичните
процеси, като контролира дейностите за намаляване на замърсяването на въздуха, водите и почвите

Резултат от учене 9.2:

Работи с технологичното оборудване за неорганичните химични производства
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Знания

· Описва устройството на технологичното оборудване
· Дефинира принципа на действие на машините и апаратите
· Идентифицира технологичната и техническата документация за съответното
производство
· Идентифицира параметрите на междинните етапи от производствения процес
· Описва изискванията за качество на крайния продукт
· Описва изискванията за безопасна експлоатация на машините и апаратите
Умения
· Контролира правилната експлоатация на оборудването
· Спазва етапите на технологичния процес
· Действа по алгоритъм за установяване на отклонения в технологичния режим
· Организира дейности за отстраняване на настъпили повреди в технологичното
оборудване
· Разчита информация от контролно-измервателните уреди
· А нализира информация от контролно-измервателните уреди
Компетентности
· Информира своевременно инженер-технолога за настъпили отклонения и аварии в производствения процес
· Отговорно контролира спазването на инструкциите при аварийни ситуации
Резултат от учене 9.3:
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, като съдейства за създаване и поддържане на
безопасна работна среда
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест/казус
Средство 2:
· Практическа задача
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средства 1 и 2:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за безопасност при работа в химикотехнологични производства, познаване на технологичната документация,
· Време за изпълнение на поставена задача, прецизност при изпълнението на
задачата
ЕРУ 10
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 10.1:
Знания

Умения

Технологичен контрол
4
4
Химик-технолог
4
4
Контролира параметрите на технологичния режим
· Назовава изискванията за работа със стандартите, техническата и технологичната документация
· Идентифицира дейности за осъществяване на контрол на суровини, междинни
и крайни продукти
· Описва причините за отклонения в параметрите на технологичния процес
· Назовава начини за поддържане на оптимален технологичен режим
· Спазва изискванията, заложени в стандартите и техническата документация
· Предприема дейности за отстраняване на причините за отклонения в параметрите на технологичния режим
· Представя резултатите от анализа и контрола в писмен, устен, графичен или
електронен формат на български или чужд език
· Използва ИТ при изготвяне на отчети за извършени анализи и контрол в неорганичните химични производства
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Компетентности

· Ефективно организира работата на екипа и осъществява контрол при прилагането на стандарти, инструкции, указания, техническа и технологична документация

Резултат от учене 10.2:

Разчита техническа и технологична документация за съответното производство

Знания

· Изброява основните характеристики на технологичния процес
· Дефинира изискванията, регламентирани в техническата и технологичната документация на съответното производство
· Описва работата на контролните измервателни уреди
· Обяснява работните принципи на уредите за контрол, мониторинг и измервания
· Идентифицира специализиран софтуер

Умения

· Предприема действия при констатирани отклонения в технологичния процес
· Разчита техническа и технологична документация
· Контролира работата на контролните уреди
· Контролира параметрите за нормално функциониране на оборудването
· Работи с програмни продукти, специфични за съответното производство
· Използва специализиран софтуер
· Контролира прилагането на инструкциите за работа с технологичното оборудване

Компетентности

· Прецизно анализира данните от използвания софтуер, предоставяйки своевременна информация за протичането на технологичния процес и качеството на
крайния продукт на инженер-технолозите

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
· Производствена база
Критерии за оценяване: За средства 1 и 2:
· Демонстрира степен на владеене на теоретичните знания и практическите умения за разчитане и спазване изисквванията, заложени в техническата и технологичната документация
· Избор и обосновка на действия при констатирани отклонения в технологичния
процес
· Предприема адекватни действия при повреди в технологичното оборудване
ЕРУ 11
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Текущи ремонти

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Химик-технолог

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 11.1:

Отговаря за нормалната работа на съоръженията

Знания

· Описва принципи на работа на съоръженията
· Назовава възможни отклонения от работа на апаратите и съоръженията
· Познава класификацията на видовете неизправности
· Идентифицира възможни повреди
· Назовава условията за правилна експлоатация
· Организира сменни графици на операторите
· Поддържа оптимални условия при работа на съоръженията
· Контролира параметрите на инсталациите в процеса на производство
· Следи за настъпили изменения в режимите на работа
· Прецизно анализира резултати от отклонения в режима на работа на съоръженията
· Прецизно контролира спазването на технологичните норми при работа на съоръженията

Умения

Компетентности

4

4
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Резултат от учене 11.2:

Диагностицира състоянието на елементите и съоръженията от инсталацията

Знания

· Назовава признаци на влошена работа на апаратите и съоръженията
· Описва етапи и характеристики на технологичния процес
· Познава методите за контрол и въздействие при производството на горива
· Изброява методите за диагностика на съоръженията

Умения

· Подбира параметри на технологичния процес в съответствие с входящата суровина и произвежданата продукция
· А нализира резултатите от получените проби на произведената продукция
· Подбира методите за промяна на параметрите на технологичния процес
· Прави характеристика на производствените процеси

Компетентности

· Отговорно диагностицира състоянието на техниката
· Поддържа правилните параметри на инсталацията според изискванията към
качеството на продукцията
· Стриктно спазва изискванията за опазване на околната среда и правилата за
безопасна работа

Резултат от учене 11.3:

Осъществява дейност по поддръжката на съоръженията

Знания

· Познава устройството и работата на апарати за измерване и контрол на състоянието на съоръженията
· Описва предназначението на съоръженията по подготовка на суровините
· Описва устройството на съоръженията за подготовка на суровините
· Описва принципите на работа на съоръженията за подготовка на суровините
· Описва параметрите на нормалното функциониране на техническо оборудване
· Дефинира принципа на работа на машини и апарати

Умения

· Действа по алгоритъм при инциденти и аварии
· Констатира дефекти и отклонения при машините и съоръженията
· Разчита признаци на неизправна работа на съоръженията
· Отчита отклонения в технологичните процеси
· Подготвя технологичното оборудване за ремонти
· Въвежда в действие производствено оборудване

Компетентности

· Самостоятелно и правилно контролира процесите за пускане и спиране на
инсталацията
· Прецизно контролира планови ремонти

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за устройството и функционалностите на съоръженията в инсталацията
За средство 2:
· Изпълнена самостоятелно задача по диагностика на проблем в рамките на
предварително зададеното за това време
ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Технология на органичните
вещества“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 12
Наименование на
единицата:

Основни видове органични производства

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Химик-технолог

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 12.1:

Характеризира основните видове органични производства
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Компетентности

· Описва основните видове органични производства
· Назовава основни процеси, използвани в органичните производства
· Описва въздействието на производството на органични вещества върху околната среда
· Обяснява основните технологични закономерности при производството на органични вещества
· Обяснява същността на процесите в органичните производства
· Обяснява последователността на процесите, използвани в органичните производства
· Спазва изисквания, стандарти и условия за протичане на процесите с минимално въздействие върху околната среда
· Способен е самостоятелно да характеризира видовете органични производства

Резултат от учене 12.2:

Характеризира основните видове суровини

Умения

Знания

· Дефинира понятието „суровина“
· Изброява видовете суровини
· Идентифицира методи за добиване, преработка и пречистване на суровините
· Посочва условията за съхранение на суровините и материалите
· Изброява изискванията за транспорт на суровини и материали
Умения
· К ласифицира суровините, използвани в органичните химични производства
· Контролира дейности по добиване на суровини
· Контролира дейности по пречистване на суровини
· Поддържа оптимални условия за съхраняване на суровини и материали
· Спазва изискванията за транспорт на суровини и материали
· Прави подбор на суровините и материалите в зависимост от спецификата на
процеса
· Следи за настъпили изменения в суровините и материалите
Компетентности
· Стриктно следи за спазване на санитарно-хигиенните норми и екологичните
изисквания при работа със суровини и материали
· Прилага адекватни мерки за отстраняване на негативни изменения в качеството на суровините
· Прави прецизен подбор на суровините и материалите в зависимост от спецификата на процеса
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест/казус
Средство 2:
· Практическа задача
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средства 1 и 2:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за получаване на различни видове
полимери и основните видове суровини
· Изпълнява прецизно зададена практическа задача
· Време за изпълнение на поставена задача
ЕРУ 13
Наименование на
единицата:

Технологични процеси в органичните химични производства

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Химик-технолог

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 13.1:

Работи с оборудване, използвано при технологичните процеси

Знания

· Описва устройството на основните машини, апарати и съоръжения в органичните химични производства
· Описва принципа на действие на машини, апарати и съоръжения в органичните химични производства
· Дефинира екологични изисквания в органичните химични производства
· Описва параметрите за функциониране на оборудването
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· Работи с машини, апарати и съоръжения в органичните химични производства
· Спазва екологичните изисквания в органичните химични производства
· Регулира параметрите за функциониране на оборудването
· Прецизно контролира спазването на технологичната последователност и използването на технологичното оборудване
· Осъществява стриктен контрол по спазване на екологичните изисквания
· Самостоятелно контролира параметрите за нормално функциониране на оборудването
Контролира спазването на технологиите в органичните химични производства
· Познава същността на процесите в органичните химични производства
· Описва етапите на технологичния процес в конкретни органични химични
производства
· Познава технологичната и техническата документация за съответното органично химично производство
· Описва параметрите за протичане на процесите
· Описва правилата за безопасност при провеждане на процеси
· Назовава санитарно-хигиенните стандарти в работата
· Контролира последователността на етапите в технологичния процес в конкретни органични химични производства
· Правилно разчита технологична и техническа документация за конкретни органични химични производства
· Контролира спазването на параметрите на технологичния процес
· Прецизно контролира спазването на технологичната последователност в конкретни органични химични производства
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 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/казус
Средство 2:
· Практическа задача
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средства 1 и 2:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за безопасност при работа в химикотехнологични производства, познаване на технологичната документация,
време за изпълнение на поставена задача
ЕРУ 14
Наименование на
единицата:

Технологичен контрол

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Химик-технолог

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 14.1:

Анализира данните от контролно-измервателните уреди

Знания

· Описва изискванията за работа със стандартите, техническата и технологичната документация
· Идентифицира причините за отклонения в параметрите на процесите
· Назовава начините за поддържане на оптимален технологичен режим
· Описва работните принципи на уредите за контрол, мониторинг и измервания
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Умения

· Спазва изискванията, заложени в стандартите и техническата документация
· Инициира дейности за отстраняване на причините за отклонения в параметрите на зададения режим
· Обяснява работните принципи на уредите за контрол, мониторинг и измерване
· Осъществява контрол при прилагането на стандарти, инструкции, указания,
техническа и технологична документация
· Изготвя доклад за регистрирани отклонения от технологичния процес
· Изготвя доклад за настъпили аварийни ситуации

Компетентности

· Самостоятелно и правилно организира дейностите за отстраняване на причините, водещи до отклонения в параметрите на режима, при спазване на ЗБУТ

Резултат от учене 14.2:

Работи с технологична и стандартизационна документация

Знания

· Описва характеристиките и спецификата на методите за анализ и контрол на
входящи суровини и готова продукция
· Идентифицира етапите на методите за анализ

Умения

· Разчита технологична и стандартизационна документация
· Разчита информация на чужд език при работата си със стандарти, инструкции
и други документи
· Обяснява на екипа изискванията, заложени в технологичната и стандартизационната документация
· Отговоря за използването и съхранението на технологичната и стандартизационната документация

Компетентности

· Информира своевременно членовете на екипа за промени в технологичната и
стандартизационната документация
· Използва правилно специфичната терминология
· Самостоятелно и отговорно борави с технологичната и стандартизационната
документация

Резултат от учене 14.3:

Осъществява технологичен контрол на всички етапи от производството

Знания

· Описва същността на видовете контрол
· Изброява методите за анализ при различните етапи на технологичен контрол

Умения

· Избира видовете контрол
· Прилага методите за анализ при различните етапи на технологичен контрол

Компетентности

· Контролира осъществяването на прецизен технологичен контрол на всички
етапи от съответното производство

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Изпълнение на практическа задача
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира владеене на теоретични знания, свързани с технологичен контрол
в органични химични производства
За средство 2:
· Изпълнена самостоятелно задача в рамките на предварително зададеното за
това време
ЕРУ 15
Наименование на
единицата:

Текущи ремонти

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Химик-технолог

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 15.1:

Отговаря за нормалната работа на съоръженията
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Знания

· Описва принципи на работа на съоръженията
· Назовава възможни отклонения от работа на апаратите и съоръженията
· Познава класификацията на видовете неизправности
· Идентифицира възможни повреди
· Назовава условията за правилна експлоатация

Умения

· Организира сменни графици на операторите
· Поддържа оптимални условия при работа на съоръженията
· Контролира параметрите на инсталациите в процеса на производство
· Следи за настъпили изменения в режимите на работа

Компетентности

· Прецизно анализира резултати от отклонения в режима на работа на съоръженията
· Прецизно контролира спазването на технологичните норми при работа на съоръженията

Резултат от учене 15.2:

Диагностицира състоянието на елементите и съоръженията от инсталацията

Знания

· Маркира признаци на влошена работа на апаратите и съоръженията
· Описва етапи и характеристики на технологичния процес
· Познава методите за контрол и въздействие при производството на горива
· Изброява методите за диагностика на съоръженията

Умения

· Подбира параметри на технологичния процес в съответствие с входящата суровина и произвежданата продукция
· А нализира резултатите от получените проби на произведената продукция
· Подбира методите за промяна на параметрите на технологичния процес
· Прави характеристика на производствените процеси

Компетентности

· Отговорно диагностицира състоянието на техниката
· Поддържа правилните параметри на инсталацията според изискванията към
качеството на продукцията
· Стриктно спазва изискванията за опазване на околната среда и правилата за
безопасна работа

Резултат от учене 15.3:

Осъществява дейност по поддръжката на съоръженията

Знания

· Познава устройството и работата на апарати за измерване и контрол на състоянието на съоръженията
· Описва предназначението на съоръженията по подготовка на суровините
· Описва устройството на съоръженията за подготовка на суровините
· Описва принципите на работа на съоръженията за подготовка на суровините
· Описва параметрите на нормално функциониране на техническо оборудване
· Дефинира принципа на работа на машини и апарати

Умения

· Действа по алгоритъм при инциденти и аварии
· Констатира дефекти и отклонения при машините и съоръженията
· Разчита признаци на неизправна работа на съоръженията
· Отчита отклонения в технологичните процеси
· Подготвя технологичното оборудване за ремонти
· Въвежда в действие производствено оборудване

Компетентности

· Самостоятелно и правилно контролира процесите за пускане и спиране на
инсталацията
· Прецизно контролира планови ремонти

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за устройството и функционалностите на съоръженията в инсталацията
За средство 2:
· Изпълнена самостоятелно задача по диагностика на проблем в рамките на
предварително зададеното за това време
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ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Технология на полимерите“ –
трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 16
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Методи за получаване на различни видове полимери

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Химик-технолог

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 16.1:

Характеризира видовете полимери

Знания

· Описва промишлено значимите полимери от различните категории – полимеризационни и поликондензационни пластомери и еластомери
· Дефинира същността на процесите полимеризация и поликондензация
· Изброява етапи на процесите полимеризация и поликондензация
· Изброява свойствата на полимерите в зависимост от строежа им
· Обяснява етапите на процесите полимеризация и поликондензация
· Избира мономери за синтез на полимери
· Подбира полимери за изработване на конкретно изделие
· Способен е самостоятелно да подбере подходящи мономери за синтез на конкретни полимери
· Способен е самостоятелно да избере възможни полимери за получаване на
готово изделие
Характеризира основните видове суровини

Умения
Компетентности

Резултат от учене 16.2:

4

4

Знания

· Назовава изходните суровини за синтез на мономери и полимери
· Посочва състава на компонентите на полимерните композиции
· Посочва предназначението на компонентите на полимерните композиции
· Посочва условията за съхранение на суровините и материалите
· Изброява изискванията за транспорт на суровини и материали
Умения
· Поддържа оптимални условия за съхраняване на суровини и материали
· Спазва изискванията за транспорт на суровини и материали
· Прави подбор на суровините и материалите в зависимост от спецификата на
процеса
· Следи за настъпили изменения в суровините и материалите
Компетентности
· Стриктно следи за спазване на санитарно-хигиенните норми и екологичните
изисквания при работа със суровини и материали
· Прилага адекватни мерки за отстраняване на негативни изменения в качеството на суровините
· Прави прецизен подбор на суровините и материалите в зависимост от спецификата на процеса
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Изпълнение на практическа задача
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средства 1 и 2:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за получаване на различни видове
полимери и основните видове суровини
· Изпълнява прецизно зададена практическа задача.
· Време за изпълнение на поставена задача
ЕРУ 17
Наименование на
единицата:

Технологии за производство и преработка на полимери

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4
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Наименование на
професията:

Химик-технолог

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 17.1:

Работи с оборудване, използвано в технологичните процеси

Знания

· Описва устройството на основните машини, апарати и съоръжения за производство на полимери
· Описва принципа на действие на машини, апарати и съоръжения за производство на полимери
· Описва устройството на основните машини, апарати и съоръжения за преработване на полимери
· Описва принципа на действие на машини, апарати и съоръжения за преработване на полимери
· Дефинира екологични изисквания при производство на полимери
· Дефинира екологични изисквания при преработка на полимери

Умения

· Работи
· Работи
· Спазва
· Спазва

Компетентности

· Прецизно контролира спазването на технологичната последователност и използване на технологичното оборудване
· Осъществява стриктен контрол по спазване на екологичните изисквания

Резултат от учене 17.2:

Спазва технологиите за производство на полимери

Знания

· Описва етапите в технологиите за производство на полимери
· Познава характеристиките на процесите
· Назовава технологичната и техническа документация за съответното производство
· Описва параметрите за протичане на процесите
· Описва правилата за безопасност при провеждане на процеси
· Назовава санитарно-хигиенните стандарти в работата

Умения

· Контролира последователността на етапите в технологиите за производство на
полимери
· Разчита технологична и техническа документация за съответното производство
· Контролира спазването на параметрите за протичане на процесите

Компетентности

· Способен е самостоятелно и прецизно да спазва технологиите за производство
на полимери

Резултат от учене 17.3:

Контролира спазването на технологиите за преработка на полимери

Знания

· Познава същността на методите за преработка на полимери
· Посочва характеристиките на отделните методи за преработка на полимери
· Описва етапите в технологичния процес при отделните методи за преработка
на полимери
· Познава технологичната и техническата документация за съответния метод за
преработка на полимери
· Описва параметрите за протичане на процесите
· Описва правилата за безопасност при провеждане на процеси
· Назовава санитарно-хигиенните стандарти в работата

Умения

· Контролира последователността на етапите в технологичния процес при изработване на конкретно полимерно изделие
· Разчита технологична и техническата документация за изработка на дадено
полимерно изделие
· Контролира спазването на параметрите на технологичния процес

Компетентности

· Прецизно контролира спазването на технологичната последователност при изработка на конкретно полимерно изделие

Резултат от учене 17.4:

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

с машини, апарати и съоръжения за производството на полимери
с машини, апарати и съоръжения за преработка на полимери
екологичните изисквания при производство на полимери
екологичните изисквания при преработка на полимери

БРОЙ 22
Компетентности

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

· 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 практическа задача
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средства 1 и 2:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за безопасност при работа в химикотехнологични производства, познаване на технологичната документация,
време за изпълнение на поставена задача
ЕРУ 18
Наименование на
единицата:

Технологичен контрол

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Химик-технолог

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 18.1:

Анализира данните от контролно-измервателните уреди

Знания

· Описва изискванията за работа със стандартите, техническата и технологичната документация
· Идентифицира причините за отклонения в параметрите на процесите
· Назовава начините за поддържане на оптимален технологичен режим
· Описва работните принципи на уредите за контрол, мониторинг и измервания

Умения

· Спазва изискванията, заложени в стандартите и техническата документация
· Инициира дейности за отстраняване на причините за отклонения в параметрите на зададения режим
· Обяснява работните принципи на уредите за контрол, мониторинг и измерване
· Осъществява контрол при прилагането на стандарти, инструкции, указания,
техническа и технологична документация
· Изготвя доклад за регистрирани отклонения от технологичния процес
· Изготвя доклад за настъпили аварийни ситуации

Компетентности

· Самостоятелно и правилно организира дейностите за отстраняване на причините, водещи до отклонения в параметрите на режима, при спазване на ЗБУТ

Резултат от учене 18.2:

Работи с технологична и стандартизационна документация

Знания

· Описва спецификата на методите за анализ и контрол на входящи суровини и
готови изделия
· Идентифицира етапите на метода за анализ

Умения

· Разчита технологична и стандартизационна документация
· Разчита информация на чужд език при работата си със стандарти, инструкции
и други документи
· Обяснява на екипа изискванията, заложени в технологичната и стандартизационна документация
· Отговоря за използването и съхранението на технологичната и стандартизационната документация

Компетентности

· Информира своевременно членовете на екипа за промени в технологичната и
стандартизационна документация
· Използва правилно специфичната терминология
· Самостоятелно и отговорно борави с технологичната и стандартизационната
документация

Резултат от учене 18.3:

Осъществява входящ, текущ и приемателен контрол
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Знания

· Описва същността на видовете контрол
· Изброява методите за анализ при различните етапи на технологичен контрол

Умения

· Избира видовете контрол
· Прилага методите за анализ при различните етапи на технологичен контрол

Компетентности

· Контролира осъществяването на прецизен входящ, текущ и приемателен контрол

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Изпълнение на практическа задача
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира владеене на теоретични знания, свързани с технологичен контрол
при производство и преработка на полимери
За средство 2:
· Изпълнена самостоятелно задача в рамките на предварително зададеното за
това време
ЕРУ 19
Наименование на
единицата:

Текущи ремонти

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Химик-технолог

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 19.1:

Отговаря за нормалната работа на съоръженията

Знания

· Описва принципи на работа на съоръженията
· Назовава възможни отклонения от работа на апаратите и съоръженията
· Познава класификацията на видовете неизправности
· Идентифицира възможни повреди
· Назовава условията за правилна експлоатация

Умения

· Организира сменни графици на операторите
· Поддържа оптимални условия при работа на съоръженията
· Контролира параметрите на инсталациите в процеса на производство
· Следи за настъпили изменения в режимите на работа

Компетентности

· Прецизно анализира резултати от отклонения в режима на работа на съоръженията
· Прецизно контролира спазването на технологичните норми при работа на съоръженията

Резултат от учене 19.2:

Диагностицира състоянието на елементите и съоръженията от инсталацията

Знания

· Маркира признаци на влошена работа на апаратите и съоръженията
· Описва етапи и характеристики на технологичния процес
· Познава методите за контрол и въздействие при производството на горива
· Изброява методите за диагностика на съоръженията

Умения

· Подбира параметри на технологичния процес в съответствие с входящата суровина и произвежданата продукция
· А нализира резултатите от получените проби на произведената продукция
· Подбира методите за промяна на параметрите на технологичния процес
· Прави характеристика на производствените процеси

Компетентности

· Отговорно диагностицира състоянието на техниката
· Поддържа правилните параметри на инсталацията според изискванията към
качеството на продукцията
· Стриктно спазва изискванията за опазване на околната среда и правилата за
безопасна работа
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Резултат от учене 19.3:

Осъществява дейност по поддръжката на съоръженията

Знания

· Познава устройството и работата на апарати за измерване и контрол на състоянието на съоръженията
· Описва предназначението на съоръженията по подготовка на суровините
· Описва устройството на съоръженията за подготовка на суровините
· Описва принципите на работа на съоръженията за подготовка на суровините
· Описва параметрите на нормално функциониране на техническото оборудване
· Дефинира принципа на работа на машини и апарати

Умения

· Действа по алгоритъм при инциденти и аварии
· Констатира дефекти и отклонения при машините и съоръженията
· Разчита признаци на неизправна работа на съоръженията
· Отчита отклонения в технологичните процеси
· Подготвя технологичното оборудване за ремонти
· Въвежда в действие производствено оборудване

Компетентности

· Самостоятелно и правилно контролира процесите за пускане и спиране на
инсталацията
· Прецизно контролира планови ремонти

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за устройството и функционалностите на съоръженията в инсталацията
За средство 2:
· Изпълнена самостоятелно задача по диагностика на проблем в рамките на
предварително зададеното за това време
ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Технология на химичните
влакна“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 20
Наименование на
единицата:

Основни и спомагателни материали, които се използват при производство на
химични влакна (изкуствени и синтетични) за текстилната промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Химик-технолог

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 20.1:

Описва видовете химични влакна за текстилната прмишленост

Знания

· Назовава основните материали за производство на химични влакна
· Маркира спомагателните материали при производство на химични влакна
· Изброява основните видове химични влакна
· Дефинира експлоатационните свойства на различните видове химични влакна
· Маркира изискванията за съхранение на основните и спомагателните материали
· Назовава начините за транспорт на основните и спомагателните материали

Умения

· Характеризира основните видове химични влакна
· Прилага методите на получаване на химични влакна
· Следи за спазване на изискванията за съхранение и транспорт на основните и
спомагателните материали

Компетентности

· Стриктно контролира спазването на изискванията по отношение на транспорт
и съхранение на основните и спомагателните материали

Резултат от учене 20.2:

Извършва предварителна подготовка
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Знания

· Описва физико-химичната същност на процесите при получаване на химични
влакна
· Описва промените, които настъпват в материалите и изделията при процесите
на получаване на химични влакна
· Описва дейностите, свързани с намаляване на вредното въздействие върху
околната среда при получаване на химични влакна

Умения

· Характеризира същността на процесите на предварителна подготовка при получаване на химични влакна
· Осъществява контрол върху дейностите, свързани с намаляване на вредното
въздействие върху околната среда

Компетентности

· Самостоятелно или в екип анализира дейностите по предварителната подготовка на методите за получаване на химични влакна

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за произход, състав, свойства и
приложение на суровините в химико-технологичните производства
За средство 2:
· Изпълнена самостоятелно задача в рамките на предварително зададеното за
това време
ЕРУ 21
Наименование на
единицата:

Технологии за получаване и производство на химични влакна
за текстилната промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Химик-технолог

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 21.1:

Работи с оборудване, използвано при технологичните процеси

Знания

· Познава спецификата, методите, етапите и оборудването в помещенията за
провеждане на процесите
· Идентифицира взаимната връзка и подчиненост на механизмите на процесите
при производство на химични влакна
· Маркира основните параметри на процесите при получаване на химични влакна
· Изброява физико-химичната същност при получаване на химични влакна
· Изброява физико-химичната същност при производство на химични влакна
· Познава ЗБУТ

Умения

· Поддържа зададените стойности на технологичните параметри
· Разпознава последователността на етапите и методите за получаване на химични влакна
· Разпознава последователността на етапите и методите за производство на химични влакна
· Обслужва машини и апарати
· Поддържа оборудването след приключване на процесите
· Контролира подготовката на технологичните процеси
· Контролира провеждането на технологичните процеси
· Осъществява контрол върху качеството на крайния продукт

Компетентности

· Самостоятелно или в екип осъществява контрол за безопасна работа с оборудването в съответното производство
· Спазва точно инструкциите за действие при констатиране на нарушения в работата на съоръженията
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Резултат от учене 21.2:

Спазва специфични санитарно-хигиенни норми при технологията на химични
влакна

Знания

· Познава характеристиките на процесите, свързани с технологията на химични
влакна
· Описва правилата за безопасност при провеждане на процеси
· Познава санитарно-хигиенните стандарти в работата

Умения

· Спазва санитарно-хигиенните стандарти в работата
· Обяснява правилата за безопасност на членовете на екипа
· Оказва първа помощ при необходимост
· Следи за спазването на санитарно-хигиенните стандарти в работата
· Контролира зададените стойности на технологичните параметри

Компетентности

· Инициира оказването на адекватна първа помощ при необходимост
· Реагира отговорно при промяна на технологичните параметри
· Стриктно контролира спазването на правилата за безопасност в случаи на производствени аварии

Резултат от учене 21.3:

Използва лични предпазни средства

Знания

· Познава предназначението на личните и колективни 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

Резултат от учене 21.4:

Прилага технологиите за производство на химични влакна

Знания

· Описва етапите на процесите на производство на химични влакна
· Описва продължителността на процесите при производство на химични влакна
· Назовава различни видове химични влакна
· Описва експлоатационните свойства на видовете химични влакна
· Описва процесите на облагородяване на химичните влакна

Умения

· Осъществява контрол върху продължителността на всеки процес
· Контролира междинните продукти след всеки отделен процес
· Спазва последователността на етапите
· Спазва процесите на облагородяване на химичните влакна

Компетентности

· Способен е в екип да прилага технологиите за производство на химични влакна, проявявайки ангажираност и отговорност

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на практическа задача
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда или учебна лаборатория
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за работа с оборудване, използвано при технологичните процеси
ü спазване на специфични санитарно-хигиенни норми при технологията на
химични влакна
ü прилагане на технологиите за производство на химични влакна
За средство 2:
· Изпълнена самостоятелно задача в рамките на предварително зададеното за
това време
ЕРУ 22
Наименование на
единицата:

Технологичен контрол

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4
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Наименование на
професията:

Химик-технолог

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 22.1:

Анализира данните от контролно-измервателните уреди

Знания

· Описва изискванията за работа със стандартите, техническата и технологичната документация
· Идентифицира дейностите за осъществяване на контрол на суровини, междинни и крайни продукти
· Идентифицира причините за отклонения в параметрите на процесите
· Назовава начините за поддържане на оптимален технологичен режим
· Описва работните принципи на уредите за контрол, мониторинг и измервания

Умения

· Спазва изискванията, заложени в стандартите и техническата документация
· Инициира дейности за отстраняване на причините за отклонения в параметрите на зададения режим
· Обяснява работните принципи на уредите за контрол, мониторинг и измерване
· Осъществява контрол при прилагането на стандарти, инструкции, указания,
техническа и технологична документация
· Изготвя доклад за регистрирани отклонения от технологичния процес
· Изготвя доклад за настъпили аварийни ситуации

Компетентности

· Самостоятелно и правилно организира дейностите за отстраняване на причините, водещи до отклонения в параметрите на режима, при спазване на ЗБУТ

Резултат от учене 22.2:

Работи с технологична документация

Знания

· Описва характеристиките и спецификата на процесите, описани в технологичната документация
· Идентифицира етапите на технологичния процес
· Описва принципните и технологичните схеми на производството
· Описва екологичните изисквания при производството на химични влакна

Умения

· Разчита технологична документация
· Разчита информация на чужд език при работата си със стандарти, инструкции
и други документи
· Обяснява на екипа изискванията, заложени в технологичната документация
· Отговоря за използването на технологичната документация
· Отговоря за съхранението на технологичната документация
· Спазва екологичните изисквания при производството на химични влакна

Компетентности

· Информира своевременно членовете на екипа за промени в технологичната
документация
· Използва правилно специфичната терминология
· Самостоятелно и отговорно борави с технологичната документация

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Изпълнение на практическа задача
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда или учебна лаборатория
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира владеене на теоретични знания, свързани с технологичен контрол
при производство на химични влакна
За средство 2:
· Изпълнена самостоятелно задача в рамките на предварително зададеното за
това време
ЕРУ 23
Наименование на
единицата:

Текущи ремонти

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4
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Наименование на
професията:

Химик-технолог

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 23.1:

Отговаря за нормалната работа на съоръженията

Знания

· Описва принципи на работа на съоръженията
· Назовава възможни отклонения от работа на апаратите и съоръженията
· Познава класификацията на видовете неизправности
· Идентифицира възможни повреди
· Назовава условията за правилна експлоатация

Умения

· Организира сменни графици на операторите
· Поддържа оптимални условия при работа на съоръженията
· Контролира параметрите на инсталациите в процеса на производство
· Следи за настъпили изменения в режимите на работа

Компетентности

· Прецизно анализира резултати от отклонения в режима на работа на съоръженията
· Прецизно контролира спазването на технологичните норми при работа на съоръженията

Резултат от учене 23.2:

Диагностицира състоянието на елементите и съоръженията от инсталацията

Знания

· Маркира признаци на влошена работа на апаратите и съоръженията
· Описва етапи и характеристики на технологичния процес
· Познава методите за контрол и въздействие при производството на горива
· Изброява методите за диагностика на съоръженията

Умения

· Подбира параметри на технологичния процес в съответствие с входящата суровина и произвежданата продукция
· А нализира резултатите от получените проби на произведената продукция
· Подбира методите за промяна на параметрите на технологичния процес
· Прави характеристика на производствените процеси

Компетентности

· Отговорно диагностицира състоянието на техниката
· Поддържа правилните параметри на инсталацията според изискванията към
качеството на продукцията
· Стриктно спазва изискванията за опазване на околната среда и правилата за
безопасна работа

Резултат от учене 23.3:

Осъществява дейност по поддръжката на съоръженията

Знания

· Познава устройството и работата на апарати за измерване и контрол на състоянието на съоръженията
· Описва предназначението на съоръженията по подготовка на суровините
· Описва устройството на съоръженията за подготовка на суровините
· Описва принципите на работа на съоръженията за подготовка на суровините
· Описва параметрите на нормално функциониране на техническо оборудване
· Дефинира принципа на работа на машини и апарати

Умения

· Действа по алгоритъм при инциденти и аварии
· Констатира дефекти и отклонения при машините и съоръженията
· Разчита признаци на неизправна работа на съоръженията
· Отчита отклонения в технологичните процеси
· Подготвя технологичното оборудване за ремонти
· Въвежда в действие производствено оборудване

Компетентности

· Самостоятелно и правилно контролира процесите за пускане и спиране на
инсталацията
· Прецизно контролира планови ремонти

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
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Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за устройството и функционалностите на съоръженията в инсталацията
За средство 2:
· Изпълнена самостоятелно задача по диагностика на проблем в рамките на
предварително зададеното за това време
ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Технология на нефта, газа и
твърдите горива“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 24
Наименование на
единицата:

Подготовка на входящите суровини

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Химик-технолог

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 24.1:

Измерва параметрите на входящите суровини за производствения процес

Знания

· Описва произхода на суровините за извличане на горива
· Назовава състава и предназначението на първичните продукти от промишлен
добив на нефт и газ
· Познава класификацията и видовете суровини според произхода им
· Дефинира изискванията към качеството на входящите суровини, използвани в
производствения процес
· Идентифицира състава и значението на спомагателните материали за подготовка на суровините
· Знае условията на съхранение на суровините и материалите

Умения

· Организира разтоварването на суровините
· Поддържа оптимални условия при приемане, транспортиране и съхраняване
на суровини
· Прилага методи за технологична подготовка на суровини
· Прави подбор на суровините и материалите в зависимост от спецификата на
процеса
· А нализира резултати от проби за качеството на суровината
· Контролира параметрите на инсталациите в процеса на подготовка на суровините
· Следи за настъпили изменения в суровините и материалите

Компетентности

· Самостоятелно и правилно организира и контролира процесите за подготовка
на суровините при спазване на ЗБУТ
· Прецизно контролира спазването на нормативните изисквания за качеството
на суровините

Резултат от учене 24.2:

Осигурява нормалния ход на технологичния процес на инсталациите и съоръженията в съответствие с изискванията за качество към първичните продукти

Знания

· Знае етапите за подготовка на суровините
· Описва етапи и характеристики на технологичния процес
· Идентифицира методите за контрол и въздействие при обработка на първичните суровини
· Изброява методите и технологичните параметри при подготовката на суровини
· Познава изискванията към опазване на околната среда и средства за безопасна
работа

Умения

· Подбира параметри на технологичния процес в съответствие с вида и качеството на суровината
· А нализира резултатите от получените проби след подготовка на суровините
· Подбира методите за промяна на параметрите на технологичния процес
· Прави характеристика на подготвените суровини

Компетентности

· Поддържа правилните параметри на инсталацията при спазване на изискванията за опазване на околната среда и правилата за безопасна работа в съответствие с технологичната карта на процеса
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Резултат от учене 24.3:

Контролира технологичния режим на съоръженията за подготовката на суровините

Знания

· Познава устройството и работата на апарати за измерване и контрол на параметрите на суровините
· Описва предназначението на съоръженията за подготовка на суровините
· Описва устройството на съоръженията за подготовка на суровините
· Описва принципите на работа на съоръженията за подготовка на суровините
· Описва параметрите на нормално функциониране на техническо оборудване
· Дефинира принципа на работа на машини и апарати

Умения

· Настройва технологичните процеси
· Отчита отклонения в технологичните процеси
· Контролира съхранението на суровините
· Контролира транспортирането на суровините от един към друг резервоар

Компетентности

· Самостоятелно и правилно контролира технологичните режими при подготовка на суровините
· Реагира с конкретни действия (по алгоритъм) при инциденти и разливи на
суровини

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за подготовка на суровините към
изисканото качество
За средство 2:
· Изпълнена самостоятелно задача в рамките на предварително зададеното за
това време
ЕРУ 25
Наименование на
единицата:

Технологичен контрол на производството

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Химик-технолог

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 25.1:

Организира технологичния процес

Знания

· Идентифицира входящите суровини
· Познава етапите на производство
· Дефинира изискванията към качеството на изходящите от процеса продукти
· Идентифицира параметрите на технологичните процеси при производството
на горива
· Знае условията на съхранение на продуктите

Умения

· Организира приемането на суровините в производствените инсталации
· Поддържа оптимални условия на технологичните процеси
· Прави подбор на условия в зависимост от спецификата на процеса
· А нализира резултати от проби за качеството на продукцията
· Контролира параметрите на инсталациите в процеса на производство
· Следи за настъпили изменения в изходните продукти

Компетентности

· Самостоятелно и правилно измерва параметрите на изходящите от инсталацията продукти, като прецизно контролира спазването на нормативните изисквания към качеството на произведените продукти

Резултат от учене 25.2:

Поддържа параметрите на инсталацията в зависимост от технологичната карта
на производствения процес
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Знания

· Изброява етапите за получаване на продукцията
· Описва етапи и характеристики на технологичния процес
· Идентифицира методите за контрол и въздействие при производството на горива
· Изброява методите при производството на изходни продукти
· Описва технологичните параметри при производството на изходни продукти
· Дефинира изисквания към опазване на околната среда и средства за безопасна
работа

Умения

· А нализира резултатите от получените проби на произведената продукция
· Подбира методите за промяна на параметрите на технологичния процес
· Прави характеристика на производствените процеси
· Контролира качеството на произвежданата продукция
· Поддържа параметри на инсталацията
· Настройва параметрите на инсталацията за преработка на суровини

Компетентности

· Подбира оптималните параметри на технологичния процес в съответствие с
входящата суровина и произвежданата продукция
· Стриктно спазва изискванията за опазване на околната среда и правилата за
безопасна работа

Резултат от учене 25.3:

Контролира качеството на произвежданата продукция

Знания

· Познава работата на апарати за измерване и контрол на състоянието на съоръженията
· Описва предназначението на апарати и съоръжения в инсталациите
· Описва устройството на апарати и съоръжения в инсталациите
· Описва принципите на работа на апарати и съоръжения в инсталациите
· Описва параметрите на нормално функциониране на техническо оборудване

Умения

· Действа по алгоритъм при инциденти и аварии
· Диагностицира отклонения от качеството на продуктите
· Отчита отклонения в технологичните процеси

Компетентности

· Самостоятелно и правилно организира процесите по осигуряване на качеството на продукцията
· Прецизно контролира произведените горива

Резултат от учене 25.4:

Усвоява нови софтуерни продукти, свързани с технологичния процес

Знания

· Идентифицира нови софтуерни продукти, обслужващи производствения процес
· Описва компютърни системи, необходими в производствения процес
· Идентифицира информационни технологии

Умения

· Избира необходимите технологични процеси на монитор и дисплей
· Отчита параметри през софтуерна програма
· Подготвя технологичното оборудване за ремонти

Компетентности

· Настройва самостоятелно технологични параметри през нови софтуерни продукти
· Самостоятелно и правилно контролира процесите за пускане и спиране на нови
инсталации – дистанционно

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Компютърна зала
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира владеене умения за контролиране на технологичния процес чрез
компютърни системи
За средство 2:
· Изпълнена самостоятелно задача по управление на технологичния процес
ЕРУ 26
Наименование на
единицата:

Текущи ремонти

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4
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Наименование на
професията:

Химик-технолог

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 26.1:

Отговаря за нормалната работа на съоръженията

Знания

· Описва принципи на работа на съоръженията
· Назовава възможни отклонения от работа на апаратите и съоръженията
· Познава класификацията на видовете неизправности
· Идентифицира възможни повреди
· Назовава условията за правилна експлоатация

Умения

· Организира сменни графици на операторите
· Поддържа оптимални условия при работа на съоръженията
· Контролира параметрите на инсталациите в процеса на производство
· Следи за настъпили изменения в режимите на работа

Компетентности

· Прецизно анализира резултати от отклонения в режима на работа на съоръженията
· Прецизно контролира спазването на технологичните норми при работа на съоръженията

Резултат от учене 26.2:

Диагностицира състоянието на елементите и съоръженията от инсталацията

Знания

· Маркира признаци на влошена работа на апаратите и съоръженията
· Описва етапи и характеристики на технологичния процес
· Познава методите за контрол и въздействие при производството на горива
· Изброява методите за диагностика на съоръженията

Умения

· Подбира параметри на технологичния процес в съответствие с входящата суровина и произвежданата продукция
· А нализира резултатите от получените проби на произведената продукция
· Подбира методите за промяна на параметрите на технологичния процес
· Прави характеристика на производствените процеси

Компетентности

· Отговорно диагностицира състоянието на техниката
· Поддържа правилните параметри на инсталацията според изискванията към
качеството на продукцията
· Стриктно спазва изискванията за опазване на околната среда и правилата за
безопасна работа

Резултат от учене 26.3:

Осъществява дейност по поддръжката на съоръженията

Знания

· Познава устройството и работата на апарати за измерване и контрол на състоянието на съоръженията
· Описва предназначението на съоръженията по подготовка на суровините
· Описва устройството на съоръженията за подготовка на суровините
· Описва принципите на работа на съоръженията за подготовка на суровините
· Описва параметрите на нормално функциониране на техническо оборудване
· Дефинира принципа на работа на машини и апарати

Умения

· Действа по алгоритъм при инциденти и аварии
· Констатира дефекти и отклонения при машините и съоръженията
· Разчита признаци на неизправна работа на съоръженията
· Отчита отклонения в технологичните процеси
· Подготвя технологичното оборудване за ремонти
· Въвежда в действие производствено оборудване

Компетентности

· Самостоятелно и правилно контролира процесите за пускане и спиране на
инсталацията
· Прецизно контролира планови ремонти

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
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Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за устройството и функционалностите на съоръженията в инсталацията
За средство 2:
· Изпълнена самостоятелно задача по диагностика на проблем в рамките на
предварително зададеното за това време
ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Технология на целулозата,
хартията и опаковките“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 27
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Суровини за производство на целулоза, хартия и опаковки

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Химик-технолог

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 27.1:

Класифицира суровините за производство на целулоза, хартия и опаковки

Знания

4

4

· Описва основните технологични етапи при производството на целулоза като
суровина за хартиеното производство
· Описва основните технологични етапи при производството на хартия
· Назовава основните технологични етапи при производството на опаковки
· Маркира основните и спомагателните суровини за производството на целулоза,
хартия и опаковки
· Описва свойствата на суровини за производството на целулоза, хартия и опаковки
· Назовава начините за съхранение на суровини, необходими при производството на целулоза, хартия и опаковки
Умения
· Прави подбор на суровини за съответното производство
· К ласифицира суровините и материалите по произход, състав и предназначение
· Контролира качеството на суровините
· Организира дейности по съхранение на суровини
· Разчита технологичната документация
Компетентности
· Ефективно организира използването на суровините и материалите, необходими
при производството на целулоза, хартия и опаковки, при спазване на изискванията за безопасна работа
Резултат от учене 27.2: Организира дейностите за използване на суровини и материали за производствения процес
Знания
· Описва принципа на действие на основното технологично оборудване при производство на целулоза, хартия и опаковки
· Назовава ролята на основните и спомагателните суровини в производствения
процес на целулоза, хартия и опаковки
· Описва параметрите за протичане на производствените процеси
· Изброява изискванията за безопасност на труда
Умения
· Контролира включването на суровини и материали в производствения процес
· Характеризира основните величини и измервателни единици, използвани при
производството на целулоза, хартия и опаковки
· Спазва етапите при регенериране на химикалите в целулозното производство
· Следи за спазване на технологичните изисквания при подаване на суровини и
материали при производството на целулоза, хартия и опаковки
· Организира действия при отклонение от нормите за качество на суровините
· Следи за техническата изправност на производственото оборудване
· Спазва правилата за безопасност
· Контролира етапите на подготовка на суровините за подаването им в технологичния процес
Компетентности
· Контролира работата на екипа за спазване на изискванията относно качеството
на суровините и тяхното включване на определен етап от производството
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий/практическа задача
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Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за класифициране на суровините
и материалите, необходими за производство на целулоза, хартия и опаковки
За средство 2:
· Изпълнена самостоятелно задача по диагностика на проблем в рамките на
предварително зададеното за това време
ЕРУ 28
Наименование на
единицата:

Технология за производство на целулоза, хартия и опаковки

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Химик-технолог

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 28.1:

Организира процесите при производство на целулоза, хартия и опаковки

Знания

· Описва основни технологични процеси при производството на целулоза, хартия
и опаковки
· Описва принципа на действие на основните машини, апарати и съоръжения
при производство на целулоза, хартия и опаковки
· Изброява оборудването, използвано при основните технологични процеси
· Идентифицира параметрите на производствените процеси

Умения

· Спазва последователността на технологичните етапи при производство на целулоза, хартия и опаковки
· Следи за поддържане на оптималните стойности на производствените параметри
· Организира производствения процес
· Контролира показанията на контролно-измервателните прибори
· Организира дейностите по поддържане на оборудването в техническа изправност
· Спазва екологичните изисквания при производството на целулоза, хартия и
опаковки

Компетентности

· Осъществява ефективен контрол върху дейностите, свързани с намаляване на
вредното въздействие на производството върху околната среда

Резултат от учене 28.2:

Познава технологичното оборудване за производство на целулоза, хартия и опаковки

Знания

· Описва устройството и принципа на работа на технологичното оборудване
· Идентифицира параметрите на технологичните процеси – температура, налягане, рН, маса, дебит и др.
· Назовава изискванията за безопасна експлоатация на машините и апартите

Умения

· Контролира експлоатацията на оборудването
· Спазва последователността на етапите на технологичния процес
· Регулира параметрите на технологичните процеси – температура, налягане,
рН, маса, дебит и др.
· Разчита технологичната и техническата документация за съответното производство
· Нанася в технологични дневници данни от измервателни уреди
· Установява отклонения в технологичния режим
· Следи за настъпили повреди в технологичното оборудване
· Организира дейности за отстраняване на повреди

Компетентности

· А ктивно участва в екипите за отстраняване на производствени аварии, като
спазва изискванията на ЗБУТ

Резултат от учене 28.3:

Използва лични предпазни средства

Знания

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

· Използва лични и колективни предпазни средства
· Разяснява на членовете на екипа необходимостта от използване на личните и
колективните предпазни средства
Компетентности
· Подпомага екипа и съдейства за създаване и поддържане на безопасна и ефективна работна среда
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест/казус
Средство 2:
· Практическа задача
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средства 1 и 2:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за безопасност при производството на целулоза, хартия и опаковки
· Време за изпълнение на практическа задача за определено време
ЕРУ 29
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Технологичен контрол при производството на целулоза, хартия и опаковки

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Химик-технолог

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 29.1:

Контролира технологичния режим при производството на целулоза, хартия и
опаковки
· Описва изискванията за работа със стандартите, техническата и технологичната документация
· Идентифицира дейностите за осъществяване на контрол на суровини, междинни и крайни продукти при производството на целулоза, хартия и опаковки
· Идентифицира причините за отклонения в параметрите на технологичния процес
· Изброява начините за поддържане на оптимален технологичен режим
· Следи технологичните сигнали за наличие на аномалии в инсталациите по
време на производствения процес
· Регистрира възникнали отклонения в технологичния режим
· Информира главния технолог (инженер) за възникнали отклонения в технологичния режим
· Предприема мерки за възстановяване на нормалния технологичен режим
· Действа по алгоритъм в случай на производствена авария
· Спазва разписаните инструкции
· Изготвя доклад относно регистрираните отклонения в технологичния процес
или при настъпили аварийни ситуации
· Ефективно организира работата на екипа за отстраняване на причините, довели до отклонения в параметрите на технологичния режим, като контролира
спазването на ЗБУТ
Разчита техническа и технологична документация за съответното производство

Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 29.2:
Знания

Умения

4

4

· Маркира основните характеристики на технологичния процес
· Изброява изискванията, регламентирани в техническата и технологичната документация на съответното производство
· Описва работата на контролно-измервателните уреди
· Обяснява работните принципи на уредите за контрол, мониторинг и измервания
· Познава специализиран софтуер
· Разчита техническа и технологична документация
· Спазва техническата и технологичната документация
· Контролира контролните уреди и параметрите за нормално функциониране на
оборудването
· Използва специализиран софтуер
· А нализира данните от използвания софтуер
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Компетентности

· Контролира производствения процес при спазване изискванията на технологичната и техническата документация за съответното производство
· Предоставя своевременна информация на главния технолог (инженер) за протичането на технологичния процес и качеството на крайния продукт
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест/казус
Средство 2:
· Практическа задача
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средства 1 и 2:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за производствения процес и познаване на техническата и технологична документация
· Време за изпълнение на поставена задача
ЕРУ 30
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 30.1:

Текущи ремонти

Знания

· Описва принципи на работа на съоръженията
· Назовава възможни отклонения от работа на апаратите и съоръженията
· Познава класификацията на видовете неизправности
· Идентифицира възможни повреди
· Назовава условията за правилна експлоатация
· Организира сменни графици на операторите
· Поддържа оптимални условия при работа на съоръженията
· Контролира параметрите на инсталациите в процеса на производство
· Следи за настъпили изменения в режимите на работа
· Прецизно анализира резултати от отклонения в режима на работа на съоръженията
· Прецизно контролира спазването на технологичните норми при работа на съоръженията
Диагностицира състоянието на елементите и съоръженията от инсталацията
· Маркира признаци на влошена работа на апаратите и съоръженията
· Описва етапи и характеристики на технологичния процес
· Познава методите за контрол и въздействие при производството на горива
· Изброява методите за диагностика на съоръженията
· Подбира параметри на технологичния процес в съответствие с входящата суровина и произвежданата продукция
· А нализира резултатите от получените проби на произведената продукция
· Подбира методите за промяна на параметрите на технологичния процес
· Прави характеристика на производствените процеси
· Отговорно диагностицира състоянието на техниката
· Поддържа правилните параметри на инсталацията според изискванията към
качеството на продукцията
· Стриктно спазва изискванията за опазване на околната среда и правилата за
безопасна работа
Осъществява дейност по поддръжката на съоръженията
· Познава устройството и работата на апарати за измерване и контрол на състоянието на съоръженията
· Описва предназначението на съоръженията по подготовка на суровините
· Описва устройството на съоръженията за подготовка на суровините
· Описва принципите на работа на съоръженията за подготовка на суровините
· Описва параметрите на нормално функциониране на техническо оборудване
· Дефинира принципа на работа на машини и апарати

Умения

Компетентности

Резултат от учене 30.2:
Знания

Умения

Компетентности

Резултат от учене 30.3:
Знания

4
4
Химик-технолог
4
4
Отговаря за нормалната работа на съоръженията
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Умения

· Действа по алгоритъм при инциденти и аварии
· Констатира дефекти и отклонения при машините и съоръженията
· Разчита признаци на неизправна работа на съоръженията
· Отчита отклонения в технологичните процеси
· Подготвя технологичното оборудване за ремонти
· Въвежда в действие производствено оборудване
Компетентности
· Самостоятелно и правилно контролира процесите за пускане и спиране на
инсталацията
· Прецизно контролира планови ремонти
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за устройството и функционалностите на съоръженията в инсталацията
За средство 2:
· Изпълнена самостоятелно задача по диагностика на проблем в рамките на
предварително зададеното за това време
ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Технология на фармацевтични
и парфюмерийно-козметични продукти“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 31
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 31.1:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 31.2:
Знания

Умения

Суровини за производство на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти
4
4
Химик-технолог
4
4
Класифицира суровините за производство на фармацевтични и парфюмерийнокозметични продукти по произход, състав, свойства и предназначение
· Изброява основните суровини, използвани при фармацевтичните и парфюмерийно-козметичните производства
· Описва произхода на основните суровини за производство на парфюмерийнокозметични продукти
· Описва спомагателни суровини
· Описва свойствата на суровините
· Назовава начините за транспортиране на суровини
· Назовава начините за съхранение на суровини
· Прави подбор на суровини за съответното производство
· Организира дейностите по транспорт на суровини
· Контролира качеството на суровините
· Организира дейности по съхранение на суровини
· Ефективно организира включването на суровините в съответния производствен процес при спазване на изискванията за безопасна работа
Организира дейностите за ритмично подаване на суровини и материали за производствения процес
· Назовава ролята на основните и спомагателните суровини в производствения
процес
· Дефинира нормите за качество на суровините
· Изброява изискванията за безопасност на труда
· Следи за спазване на технологичните изисквания при подаване на суровини и
материали в производствения процес
· Предприема действия при отклонение от нормите за качество на суровините
· Следи за техническата изправност на устройства за подаване или извеждане на
суровини и продукти
· Спазва правилата за безопасност
· Контролира етапите на подготовка на суровините за включването им в технологичния процес
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Компетентности

· Контролира работата на екипа за спазване на изискванията, за качеството на
суровините и тяхното включване на определен етап от производството
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий/ Практическа задача
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за класифициране на суровините
за производство на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти по
произход, състав, свойства и предназначение, начини за организиране на дейностите за включване на суровини и материали в производствения процес
За средство 2:
· Изпълнена самостоятелно задача по диагностика на проблем в рамките на
предварително зададеното за това време
ЕРУ 32
Наименование на
единицата:

Технология за производство на фармацевтични и парфюмерийно-козметични
продукти

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Химик-технолог

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 32.1:

Организира процесите за производство на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти

Знания

· Описва основни технологични процеси – смесване, разделяне, филтруване, сушене, дозиране, ароматизиране и др.
· Изброява оборудването, използвано при основните технологични процеси
· Описва параметрите на производствените процеси

Умения

· Спазва последователността на технологичните етапи
· Следи за поддържане на оптималните стойности на параметрите
· Организира производствения процес
· Контролира показанията на контролно-измервателните прибори
· Организира дейностите по поддържане на оборудването в техническа изправност

Компетентности

· Осъществява ефективен контрол върху дейностите, свързани с намаляване на
вредното въздействие на производството върху околната среда

Резултат от учене 32.2:

Познава технологичното оборудване за производство на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти

Знания

· Описва устройството на технологичното оборудване
· Дефинира принципа на действие на машините и апаратите
· Назовава изискванията за безопасна експлоатация на машините и апартите

Умения

· Контролира експлоатацията на оборудването
· Спазва последователността на етапите на технологичния процес
· Разчита технологичната и техническата документация за съответното производство
· Установява отклонения в технологичния режим
· Следи за настъпили повреди в технологичното оборудване
· Организира дейности за отстраняване на повреди

Компетентности

· А ктивно участва в екипите за отстраняване на производствени аварии, като
спазва изискванията на ЗБУТ

Резултат от учене 32.3:

Използва лични предпазни средства

Знания

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

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

Компетентности

· Подпомага екипа и съдейства за създаване и поддържане на безопасна и ефективна работна среда

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест/казус
Средство 2:
· Практическа задача
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средства 1 и 2:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за безопасност при работа във
фармацевтични и парфюмерийно-козметични производства
· Време за изпълнение на практическа задача за определено време
ЕРУ 33
Наименование на
единицата:

Технологичен контрол

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Химик-технолог

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 33.1:

Контролира технологичния режим

Знания

· Описва изискванията за работа със стандартите, техническата и технологичната документация
· Идентифицира дейностите за осъществяване на контрол на суровини, междинни и крайни продукти
· Идентифицира причините за отклонения в параметрите на технологичния процес
· Изброява начините за поддържане на оптимален технологичен режим

Умения

· Спазва изискванията, заложени в стандартите и техническата документация
· Отстранява причините за отклонения в параметрите на технологичния режим
· Представя резултатите от анализа и контрола в писмен, устен, графичен или
електронен формат на български или чужд език
· Използва ИТ при изготвяне на отчети за извършени анализи и контрол във
фармацевтични и парфюмерийно-козметични производства

Компетентности

· Ефективно организира работата на екипа за отстраняване на причините за отклонения в параметрите на технологичния режим, като контролира спазването
на ЗБУТ

Резултат от учене 33.2:

Разчита техническа и технологична документация за съответното производство

Знания

· Маркира основните характеристики на технологичния процес
· Изброява изискванията, регламентирани в техническата и технологичната документация на съответното производство
· Описва работата на контролно-измервателните уреди
· Обяснява работните принципи на уредите за контрол, мониторинг и измервания
· Познава специализиран софтуер

Умения

· Разчита техническа и технологична документация
· Спазва техническата и технологичната документация
· Контролира контролните уреди и параметрите за нормално функциониране на
оборудването
· Работи с програмни продукти, специфични за съответното производство
· Използва специализиран софтуер
· А нализира данните от използвания софтуер
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· Контролира производствения процес при спазване изискванията на технологичната и техническата документация за съответното производство
· Предоставя своевременна информация на инженер-технолога за протичането
на технологичния процес и качеството на крайния продукт

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест/казус
Средство 2:
· Практическа задача
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средства 1 и 2:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за производствения процес и познаване на техническата и технологична документация
· Време за изпълнение на поставена задача
ЕРУ 34
Наименование на
единицата:

Текущи ремонти

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Химик-технолог

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 34.1:

Отговаря за нормалната работа на съоръженията

Знания

· Описва принципи на работа на съоръженията
· Назовава възможни отклонения от работа на апаратите и съоръженията
· Познава класификацията на видовете неизправности
· Идентифицира възможни повреди
· Назовава условията за правилна експлоатация

Умения

· Организира сменни графици на операторите
· Поддържа оптимални условия при работа на съоръженията
· Контролира параметрите на инсталациите в процеса на производство
· Следи за настъпили изменения в режимите на работа

Компетентности

· Прецизно анализира резултати от отклонения в режима на работа на съоръженията
· Прецизно контролира спазването на технологичните норми при работа на съоръженията

Резултат от учене 34.2:

Диагностицира състоянието на елементите и съоръженията от инсталацията

Знания

· Маркира признаци на влошена работа на апаратите и съоръженията
· Описва етапи и характеристики на технологичния процес
· Познава методите за контрол и въздействие при производството на горива
· Изброява методите за диагностика на съоръженията

Умения

· Подбира параметри на технологичния процес в съответствие с входящата суровина и произвежданата продукция
· А нализира резултатите от получените проби на произведената продукция
· Подбира методите за промяна на параметрите на технологичния процес
· Прави характеристика на производствените процеси

Компетентности

· Отговорно диагностицира състоянието на техниката
· Поддържа правилните параметри на инсталацията според изискванията към
качеството на продукцията
· Стриктно спазва изискванията за опазване на околната среда и правилата за
безопасна работа

Резултат от учене 34.3:

Осъществява дейност по поддръжката на съоръженията
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Знания

· Познава устройството и работата на апарати за измерване и контрол на състоянието на съоръженията
· Описва предназначението на съоръженията по подготовка на суровините
· Описва устройството на съоръженията за подготовка на суровините
· Описва принципите на работа на съоръженията за подготовка на суровините
· Описва параметрите на нормално функциониране на техническо оборудване
· Дефинира принципа на работа на машини и апарати
Умения
· Действа по алгоритъм при инциденти и аварии
· Констатира дефекти и отклонения при машините и съоръженията
· Разчита признаци на неизправна работа на съоръженията
· Отчита отклонения в технологичните процеси
· Подготвя технологичното оборудване за ремонти
· Въвежда в действие производствено оборудване
Компетентности
· Самостоятелно и правилно контролира процесите за пускане и спиране на
инсталацията
· Прецизно контролира планови ремонти
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за устройството и функционалностите на съоръженията в инсталацията
За средство 2:
· Изпълнена самостоятелно задача по диагностика на проблем в рамките на
предварително зададеното за това време
ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Технология за обработка на
кожи“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 35
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Основни и спомагателни средства/материали, които се използват при различните
процеси
4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Химик-технолог

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 35.1:

Описва основните и спомагателните материали

Знания

· Назовава основните материали за обработка на кожи
· Маркира спомагателните материали
· Изброява основните видове кожи
· Дефинира експлоатационните свойства
· Маркира изискванията за съхранение на основните и спомагателните материали
· Назовава начините за транспорт на основните и спомагателните материали
· Характеризира основните видове кожи
· Прилага основните и спомагателните материали в различните процеси
· Следи за спазване на изискванията за съхранение и транспорт на основните и
спомагателни материали
· Стриктно контролира спазването на изискванията по отношение на транспорт
и съхранение на основните и спомагателни материали
Извършва предварителна подготовка

Умения

Компетентности
Резултат от учене 35.2:
Знания

4

· Описва физико-химичната същност на процесите при обработка на суровите
кожи
· Описва промените, които настъпват в материалите и изделията при процесите
на обработка на кожите
· Описва дейностите, свързани с намаляване на вредното въздействие върху
околната среда при обработката на кожи
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Умения

· Характеризира същността на процесите за обработка на сурови кожи
· Осъществява контрол върху дейностите, свързани с намаляване на вредното
въздействие върху околната среда

Компетентности

· Самостоятелно или в екип анализира дейностите по предварителната подготовка при обработката на кожи

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за произход, състав, свойства и
приложение на суровините в химико-технологичните производства
За средство 2:
· Изпълнена самостоятелно задача в рамките на предварително зададеното за
това време
ЕРУ 36
Наименование на
единицата:

Технологии за обработка на кожи

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Химик-технолог

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 36.1:

Работи с оборудване, използвано при технологичните процеси

Знания

· Познава спецификата, методите, етапите и оборудването в помещенията за
провеждане на процесите
· Идентифицира взаимната връзка и подчиненост на механизмите на процесите
при обработка на кожи
· Маркира основните параметри на процесите при обработка на кожи
· Организира работата на екипа
· Управлява работата на машините и апаратите
· Изброява физико-химичната същност при обработка на сурови кожи
· Описва технологията за обработка на кожи
· Познава ЗБУТ

Умения

· Поддържа зададените стойности на технологичните параметри
· Разпознава последователността на етапите и методите за обработка на кожи
· Обслужва машини и апарати за приемане и съхранение на кожите на всеки
етап от процесите
· Контролира подготовката и провеждането на технологичните процеси
· Осъществява контрол върху качеството на крайния продукт

Компетентности

· Самостоятелно или в екип осъществява контрол за безопасна работа с оборудването в съответното производство
· Спазва точно инструкциите за действие при констатиране на нарушения в работата на съоръженията

Резултат от учене 36.2:

Спазва специфични санитарно-хигиенни норми при обработка на кожи

Знания

· Познава характеристиките на процесите, свързани с обработката на кожи
· Описва правилата за безопасност при провеждане на процеси, свързани с обработката на кожи
· Познава санитарно-хигиенните стандарти в работата

Умения

· Спазва санитарно-хигиенните стандарти в работата
· Обяснява правилата за безопасност на членовете на екипа
· Оказва първа помощ при необходимост
· Следи за спазването на санитарно-хигиенните стандарти в работата
· Контролира зададените стойности на технологичните параметри
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Знания
Умения
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· Инициира оказването на адекватна първа помощ при необходимост
· Реагира отговорно при промяна на технологичните параметри
· Стриктно контролира спазването на правилата за безопасност в случаи на производствени аварии
Използва лични предпазни средства
· Познава предназначението на личните и колективните предпазни средства
· Обяснява изискванията за безопасна работа
· Използва лични и колективни предпазни средства
· Разяснява на членовете на екипа необходимостта от използване на личните и
колективните предпазни средства
· Прецизно и отговорно следи за спазване на ЗБУТ
· Ефективно подпомага екипа и съдейства за създаване и поддържане на безопасна работна среда
Прилага технологиите за обработка на кожи

Знания

· Описва етапите и продължителността на процесите на обработка на кожите
· Назовава различни видове кожи
· Описва експлоатационните свойства на видовете кожи
Умения
· Осъществява контрол върху продължителността на всеки процес
· Контролира междинните продукти след всеки отделен процес
· Спазва последователността на етапите
Компетентности
· Способен е в екип да прилага технологиите за обработка на кожи, проявявайки
ангажираност и отговорност
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за технологиите за обработка на
кожи, работата с оборудване, използвано при технологичните процеси, спазване
на специфични санитарно-хигиенни норми при обработка на кожи, прилагането
на технологиите за обработка на кожи в химикотехнологичните производства
За средство 2:
· Изпълнена самостоятелно задача в рамките на предварително зададеното за
това време
ЕРУ 37
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 37.1:
Знания

Умения

Технологичен контрол
4
4
Химик-технолог
4
4
Анализира данните от контролно-измервателните уреди
· Описва изискванията за работа със стандартите, техническата и технологичната документация
· Идентифицира дейностите за осъществяване на контрол на суровини, междинни и крайни продукти
· Идентифицира причините за отклонения в параметрите на процесите
· Назовава начините за поддържане на оптимален технологичен режим
· Описва работните принципи на уредите за контрол, мониторинг и измервания
· Спазва изискванията, заложени в стандартите и техническата документация
· Представя резултатите от анализа и контрола в писмен, устен, графичен или
електронен формат на български или на чужд език, като използва ИТ
· Инициира дейности за отстраняване на причините за отклонения в параметрите на зададения режим
· Обяснява работните принципи на уредите за контрол, мониторинг и измерване
· Осъществява контрол при прилагането на стандарти, инструкции, указания,
техническа и технологична документация
· Изготвя доклад за регистрирани отклонения от технологичния процес
· Изготвя доклад за настъпили аварийни ситуации
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Компетентности

· Самостоятелно и правилно организира дейностите за отстраняване на причините, водещи до отклонения в параметрите на режима, при спазване на ЗБУТ

Резултат от учене 37.2:

Работи с технологична документация

Знания

· Описва характеристиките и спецификата на процесите, описани в технологичната документация
· Идентифицира етапите на технологичния процес
· Описва принципните и технологичните схеми на производството

Умения

· Разчита технологична документация
· Разчита информация на чужд език при работата си със стандарти, инструкции
и други документи
· Обяснява на екипа изискванията, заложени в технологичната документация
· Отговоря за използването и съхранението на технологичната документация

Компетентности

· Информира своевременно членовете на екипа за промени в технологичната
документация
· Използва правилно специфичната терминология
· Самостоятелно и отговорно борави с технологичната документация

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Изпълнение на практическа задача
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, свързани с технологичен контрол
при обработка на кожи
За средство 2:
· Изпълнена самостоятелно задача в рамките на предварително зададеното за
това време
ЕРУ 38
Наименование на
единицата:

Текущи ремонти

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Химик-технолог

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 38.1:

Отговаря за нормалната работа на съоръженията

Знания

· Описва принципи на работа на съоръженията
· Назовава възможни отклонения от работа на апаратите и съоръженията
· Познава класификацията на видовете неизправности
· Идентифицира възможни повреди
· Назовава условията за правилна експлоатация

Умения

· Организира сменни графици на операторите
· Поддържа оптимални условия при работа на съоръженията
· Контролира параметрите на инсталациите в процеса на производство
· Следи за настъпили изменения в режимите на работа

Компетентности

· Прецизно анализира резултати от отклонения в режима на работа на съоръженията
· Прецизно контролира спазването на технологичните норми при работа на съоръженията

Резултат от учене 38.2:

Диагностицира състоянието на елементите и съоръженията от инсталацията

Знания

· Маркира признаци на влошена работа на апаратите и съоръженията
· Описва етапи и характеристики на технологичния процес
· Познава методите за контрол и въздействие при производството на горива
· Изброява методите за диагностика на съоръженията
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Умения

· Подбира параметри на технологичния процес в съответствие с входящата суровина и произвежданата продукция
· Анализира резултатите от получените проби на произведената продукция
· Подбира методите за промяна на параметрите на технологичния процес
· Прави характеристика на производствените процеси
Компетентности
· Отговорно диагностицира състоянието на техниката
· Поддържа правилните параметри на инсталацията според изискванията към качеството на продукцията
· Стриктно спазва изискванията за опазване на околната среда и правилата за безопасна работа
Резултат от учене 38.3:
Осъществява дейност по поддръжката на съоръженията
Знания
· Познава устройството и работата на апарати за измерване и контрол на състоянието на съоръженията
· Описва предназначението на съоръженията по подготовка на суровините
· Описва устройството на съоръженията за подготовка на суровините
· Описва принципите на работа на съоръженията за подготовка на суровините
· Описва параметрите на нормално функциониране на техническо оборудване
· Дефинира принципа на работа на машини и апарати
Умения
· Действа по алгоритъм при инциденти и аварии
· Констатира дефекти и отклонения при машините и съоръженията
· Разчита признаци на неизправна работа на съоръженията
· Отчита отклонения в технологичните процеси
· Подготвя технологичното оборудване за ремонти
· Въвежда в действие производствено оборудване
Компетентности
· Самостоятелно и правилно контролира процесите за пускане и спиране на инсталацията
· Прецизно контролира планови ремонти
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за устройството и функционалностите на съоръженията в инсталацията
За средство 2:
· Изпълнена самостоятелно задача по диагностика на проблем в рамките на предварително зададеното за това време
ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Технология на биогоривата“ –
трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 39
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Технологии за производството на биогорива

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Химик-технолог

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 39.1:

Контролира спазването на технологиите за преработка на суровините

Знания

· Познава същността на методите за преработка на суровини за биогорива
· Посочва характеристиките на отделните методи за преработка на суровини
· Описва етапите в технологичния процес при отделните методи за преработка
на суровини
· Познава технологичната и техническата документация за съответния метод за
преработка на биосуровините
· Описва параметрите за протичане на процесите
· Описва правилата за безопасност при провеждане на процеси
· Назовава санитарно-хигиенните стандарти в работата

4

4
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Умения

· Контролира последователността на етапите в технологичния процес при подготовка на суровини за биогорива
· Контролира спазването на параметрите на технологичната карта на процеса
· Разчита технологичната и техническата документация за съответния метод за
преработка на биосуровините
· Спазва санитарно-хигиенните стандарти

Компетентности

· Прецизно контролира спазването на технологичната последователност при обработката и подготовката на суровините

Резултат от учене 39.2:

Работи с оборудване и съоръжения, използвани при технологичните процеси

Знания

· Описва принципа на действие на машини, апарати и съоръжения за производство на биогорива
· Описва устройството на основните машини, апарати и съоръжения за получаване на биогорива
· Дефинира екологични норми и стандарти при производство на биогорива

Умения

· Работи с машини, апарати и съоръжения за производството на биогорива
· Спазва екологичните изисквания при производство на биогорива
· Спазва технологична карта при производствените процеси на биогоривата

Компетентности

· Осъществява стриктен контрол при използване на технологичното оборудване,
спазвайки екологичните изисквания при производството

Резултат от учене 39.3:

Спазва технологиите за производство на биогорива

Знания

· Описва етапите в технологиите процеси за производство на биогорива
· Познава характеристиките на процесите за производство на биогорива
· Назовава технологичната и техническата документация за съответното производство
· Описва параметрите за протичане на процесите
· Описва правилата за безопасност при провеждане на процеси

Умения

· Контролира последователността на етапите в технологиите за производство на
биогорива
· Разчита технологична и техническа документация за съответното производство
· Контролира спазването на параметрите за протичане на процесите

Компетентности

· Способен е самостоятелно и прецизно да спазва технологиите за производство
на полимери
· Може компетентно да настройва технологичния процес

Резултат от учене 39.4:

Използва лични предпазни средства

Знания

· Описва 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 практическа задача
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средства 1 и 2:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за безопасност при работа в химико-технологични производства, познаване на технологичната документация,
време за изпълнение на поставена задача
ЕРУ 40
Наименование на
единицата:

Текущи ремонти

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4
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Наименование на
професията:

Химик-технолог

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 40.1:

Контролира нормалната работа на съоръженията

Знания

· Описва механизми и принципи в съоръженията
· Назовава възможни отклонения от работа на апаратите и съоръженията
· Познава класификацията на видовете неизправности
· Назовава условията за правилна експлоатация

Умения

· Организира отстраняването на повреди
· Поддържа оптимални условия при работа на съоръженията
· Следи за настъпили изменения в режимите на работа

Компетентности

· Прецизно анализира резултати от отклонения в режима на работа на съоръженията
· Прецизно контролира спазването на технологичните норми при работа на съоръженията

Резултат от учене 40.2:

Диагностицира състоянието на елементите и съоръженията от инсталацията

Знания

· Маркира признаци на влошена работа на апаратите и съоръженията
· Познава методите за контрол и въздействие при производството на биогорива
· Изброява методите за диагностика на съоръженията

Умения

· Подбира параметри на технологичния процес в съответствие с входящата суровина и произвежданите биогорива
· А нализира резултатите от получените проби на произведената продукция
· Подбира методите за промяна на параметрите на технологичния процес
· Прави характеристика на производствените процеси

Компетентности

· Отговорно диагностицира състоянието на техниката
· Поддържа правилните параметри на инсталацията според изискванията към
качеството на произвежданите биогорива при стриктно спазване на изискванията за опазване на околната среда и правилата за безопасна работа

Резултат от учене 40.3:

Осъществява дейност по поддръжката на съоръженията

Знания

· Познава устройството на апарати за измерване и контрол на състоянието на
съоръженията
· Описва работата на апарати за измерване и контрол на състоянието на съоръженията
· Описва параметрите на нормално функциониране на техническо оборудване
· Дефинира принципа на правилна и проблемна работа на машини и апарати

Умения

· Действа по алгоритъм при инциденти и аварии
· Констатира дефекти и отклонения при машините и съоръженията
· Разчита признаци на неизправна работа на съоръженията
· Отчита отклонения в технологичните процеси
· Подготвя технологичното оборудване за ремонти
· Спира/въвежда в действие производствено оборудване

Компетентности

· Безопасно организира процесите за пускане и спиране на инсталацията при
спазване на ЗБУТ
· Прецизно контролира провеждането на планови ремонти

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за устройството и функционалностите на съоръженията в инсталацията
За средство 2:
· Изпълнена самостоятелно задача по диагностика на проблем в рамките на
предварително зададеното за това време
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ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Технология на хомеопатичните
и фитопродукти“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 41
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 41.1:

Произход, състав и свойства на суровините за производство на хомеопатични и
фитопродукти
4
4
Химик-технолог

Наименование на
единицата:

Технология за производство на хомеопатични и фитопродукти

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Химик-технолог

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

4
4
Класифицира суровините за производство на хомеопатични и фитопродукти по
произход, състав, свойства и предназначение
Знания
· Назовава суровините, използвани за производство на хомеопатични и фитопродукти
· Описва строежа и структурата на изходните суровини
· Идентифицира методи за анализ и контрол на суровините
Умения
· Влага суровините в технологичния процес
· Контролира спазване на изискванията за съхранение
· Прилага основните методи за подготовка и обработка на суровините – сушене,
раздробяване, смилане, съхранение и др.
· Проверява за съответствие с регулативните норми суровините, използвани за
производство на хомеопатични и фитопродукти
Компетентности
· Контролира транспорта, съхраняването, пречистването и включването на суровините в производствения процес съгласно технологичната документация
Резултат от учене 41.2: Организира дейностите за регулярно подаване на суровини и материали в производствения процес
Знания
· Описва свойствата на основните и спомагателните суровини
· Посочва нормите за качество на суровините
· Изброява изискванията за безопасност на труда
Умения
· Контролира спазването на технологичните изисквания при производство на
хомеопатични и фитопродукти
· Предприема действия при отклонение от нормите за качество на суровините
· Контролира техническата изправност на уредите и апаратите
· Контролира етапите на подготовка на суровините за включването им в технологичния процес
· Спазва правилата за безопасност
Компетентности
· Контролира работата на екипа за спазване на изискванията, за качеството на
суровините и тяхното включване на определен етап от производството
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест/казус
Средство 2:
· Практическа задача
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средства 1 и 2:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за състав, свойства и приложение
на суровините и спецификата на производството на хомеопатични и фитопродукти
· Време за изпълнение на практическа задача
ЕРУ 42
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Резултат от учене 42.1:

Организира процесите за производство на хомеопатични и фитопродукти

Знания

· Описва методите за производство на хомеопатични и фитопродукти
· Дефинира процесите разреждане, потенциране, динамизация, екстракция,
кристализация, сушене и др.
· Изброява уредите и апаратите, използвани при провеждането на съответните
методи – екстрактори, кристализатори, филтри, сушилни и др.
· Дефинира инструкциите за санитарно-хигиенните норми и опазването на околната среда

Умения

· Спазва технологията на производство на хомеопатични и фитопродукти
· Прилага инструкции
· Контролира експлоатацията на уредите и апаратите, използвани при провеждането на процесите – екстрактори, кристализатори, изпарители, филтри, сушилни и др.
· Контролира техническата изправност на апаратурата
· Организира отстраняване на възникнали повреди
· Спазва параметрите на технологичния режим
· Прилага инструкциите за санитарно-хигиенните норми и опазването на околната среда

Компетентности

· Организира дейностите на малък екип за производството на хомеопатични и
фитопродукти съобразно изискванията за намаляване на вредното въздействие
на производството върху околната среда

Резултат от учене 42.2:

Познава уредите и апаратите за производство на хомеопатични и фитопродукти

Знания

· Дефинира устройството на технологичното оборудване
· Разчита технологичната и техническата документация за съответното производство
· Познава параметрите на производствения процес и изискванията за качество
на крайния продукт

Умения

· Контролира експлоатация на оборудването
· Проследява спазването на етапите на технологичния процес
· Установява отклонения в технологичния режим
· Контролира спазването на инструкциите при аварийни ситуации

Компетентности

· Работи в екип за отстраняване на производствени аварии при спазване на изискванията за безопасност

Резултат от учене 42.3:

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/казус
Средство 2:
· Практическа задача
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средства 1 и 2:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за безопасност при работа в хомеопатични и фитопроизводства
· Време за изпълнение на поставена задача
ЕРУ 43
Наименование на
единицата:

Технологичен контрол

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4
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Наименование на
професията:

Химик-технолог

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 43.1:

Контролира параметрите на технологичния режим

Знания

· Назовава изискванията за работа със стандартите, техническата и технологичната документация
· Идентифицира дейности за осъществяване на контрол на суровини, междинни
и крайни продукти
· Описва причините за отклонения в параметрите на технологичния процес
· Назовава начини за поддържане на оптимален технологичен режим

Умения

· Спазва изискванията, заложени в стандартите и техническата документация
· Организира дейности за отстраняване на причините за отклонения в параметрите на технологичния режим
· Представя резултатите от анализ и контрола в писмен, устен, графичен или
електронен формат на български или чужд език
· Използва ИТ при изготвяне на отчети за извършени анализи и контрол в хомеопатични и фитопроизводства

Компетентности

· Ефективно организира работата на екипа, като осъществява контрол на стойностите на параметрите съобразно техническата и технологичната документация

Резултат от учене 43.2:

Разчита техническа и технологична документация за съответното производство

Знания

· Изброява основните характеристики на технологичния процес
· Дефинира изискванията, регламентирани в техническата и технологичната документация на съответното производство
· Описва работата на контролно-измервателните уреди
· Обяснява работните принципи на уредите за контрол, мониторинг и измервания
· Идентифицира специализиран софтуер

Умения

· Организира действия при констатирани отклонения в технологичния процес
· Разчита техническа и технологична документация
· Контролира работата на контролните уреди
· Контролира параметрите за нормално функциониране на уредите и апаратите
· Работи с програмни продукти, специфични за съответното производство
· Използва специализиран софтуер
· Контролира прилагането на инструкциите за работа с технологичното оборудване

Компетентности

· Прецизно анализира данните от използвания софтуер, предоставяйки информация на инженер-технолога за протичането на технологичния процес и качеството на крайния продукт

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест/казус
Средство 2:
· Практическа задача
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средства 1 и 2:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за производствения процес и познаване на техническата и технологичната документация
· Време за изпълнение на поставена задача
ЕРУ 44
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:

Текущи ремонти
4
4
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професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
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Химик-технолог

4
4
Отговаря за нормалната работа на съоръженията
· Описва принципи на работа на съоръженията
· Назовава възможни отклонения от работа на апаратите и съоръженията
· Познава класификацията на видовете неизправности
· Идентифицира възможни повреди
· Назовава условията за правилна експлоатация
Умения
· Организира сменни графици на операторите
· Поддържа оптимални условия при работа на съоръженията
· Контролира параметрите на инсталациите в процеса на производство
· Следи за настъпили изменения в режимите на работа
Компетентности
· Прецизно анализира резултати от отклонения в режима на работа на съоръженията
· Прецизно контролира спазването на технологичните норми при работа на съоръженията
Резултат от учене 44.2: Диагностицира състоянието на елементите и съоръженията от инсталацията
Знания
· Маркира признаци на влошена работа на апаратите и съоръженията
· Описва етапи и характеристики на технологичния процес
· Познава методите за контрол и въздействие при производството на горива
· Изброява методите за диагностика на съоръженията
Умения
· Подбира параметри на технологичния процес в съответствие с входящата суровина и произвежданата продукция
· А нализира резултатите от получените проби на произведената продукция
· Подбира методите за промяна на параметрите на технологичния процес
· Прави характеристика на производствените процеси
Компетентности
· Отговорно диагностицира състоянието на техниката
· Поддържа правилните параметри на инсталацията според изискванията към
качеството на продукцията
· Стриктно спазва изискванията за опазване на околната среда и правилата за
безопасна работа
Резултат от учене 44.3: Осъществява дейност по поддръжката на съоръженията
Знания
· Познава устройството и работата на апарати за измерване и контрол на състоянието на съоръженията
· Описва предназначението на съоръженията по подготовка на суровините
· Описва устройството на съоръженията за подготовка на суровините
· Описва принципите на работа на съоръженията за подготовка на суровините
· Описва параметрите на нормално функциониране на техническо оборудване
· Дефинира принципа на работа на машини и апарати
Умения
· Действа по алгоритъм при инциденти и аварии
· Констатира дефекти и отклонения при машините и съоръженията
· Разчита признаци на неизправна работа на съоръженията
· Отчита отклонения в технологичните процеси
· Подготвя технологичното оборудване за ремонти
· Въвежда в действие производствено оборудване
Компетентности
· Самостоятелно и правилно контролира процесите за пускане и спиране на
инсталацията
· Прецизно контролира планови ремонти
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира владеене на теоретични знания за устройството и функционалностите на съоръженията в инсталацията
За средство 2:
· Изпълнена самостоятелно задача по диагностика на проблем в рамките на
предварително зададеното за това време
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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
производствена 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
необход и м и т е педа г ог и ческ и, ме т од и ческ и,
ергономични, хигиенни и естетически изисквания, като създават предпоставки за успешно
усвояване на знанията, уменията и формирането на професиона лно-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,
у мени я и професионални компетентности у
обучаваните. Планирането, разположението и
оборудването на учебните лаборатории са съобразени със спецификата на учебната дейност,
с целите и задачите на обучението по професията, със санитарно-хигиенните изисквания.
Обзавеждането на лабораториите включва:
работни места за обучаваните и за обучаващия,
водна и електрическа инсталация и 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,
ста я за подготовка и ск ла д за реак т иви те.
Съхранението на реактивите да бъде под контрола на преподавателя, а условията и редът
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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
х и м и я. Обору д ва не т о вк л юч ва: ком п ю т ри,
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 мет ри, статив с комплек т от реак тиви,
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 ана лиз, фо т омет ри, спек т рофо т омет ри,
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 технологии и
технологичен контрол
Предназначена е за провеждане на упражнения по технологии и технологичен контрол.
Оборудването включва: компютри, демонстрационна маса, сушилни, лабораторна стъклария – колби, хладници и стативи, апарати за
определяне на физико-механични характеристики – динамометър, чук на Шарки, апарати за
определяне на топлоустойчивост, лабораторни
п рибори и пособи я съобразно дейст ващи те
нормативи.
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 К ласификатора
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 трета
степен на професиона лна к ва лификаци я по
специалност „Химик-технолог“ при условията
и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
Препор ъч и т ел но е на всек и т ри г од и н и
обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания, умения и
компетентности.
1701
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-40
от 27 февруари 2019 г.
Във връзка с реализацията на проект: „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин
Пелин – Септември“, е необходимо изработване
на подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за изграждане на нов селскостопански пътен надлез в землището на с. Казичене,
Софийска област, за осигуряване на достъп до
имотите от двете страни на железопътната линия
София – Пловдив и на терени за обслужващи
пътища и нови елементи на засегнатите от проекта мрежи на техническата инфраструктура.
Железопътната линия София – Пловдив е определена за обект с национално значение с Решение
№ 509 от 8.07.2011 г. на Министерския съвет. Тя
представлява национален обект по смисъла на
§ 1 от допълнителните разпоредби на Закона за
държавната собственост и чл. 29, ал. 1 от Закона
за железопътния транспорт като елемент на Трансевропейската железопътна мрежа и като част
от железопътната магистрала Калотина-запад
(държавна граница със СР Югославия) – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград
(държавни граници с Република Гърция и Република Турция) съгласно приложение № 1 към
чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредбата за категоризация
на железопътните линии, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни
линии или участъци от линии от 2001 г. Предвид
това на основание § 25 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за устройство
на територията (ЗИДЗУТ) (ДВ, бр. 1 от 2019 г.),
чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4 във
връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 64, ал. 5 и чл. 75,
ал. 1 от ЗУТ; заявление на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ с вх. № АУ13-3/16.01.2019 г. (изх.
№ ЖИ-2033/16.01.2019 г.), допълнено с писмо
№ АУ13-3(4)/22.02.2019 г., Заповед № РД-02-15-146/
2.12.2014 г. на министъра на регионалното разви т ие и бла г оус т ройс т во т о за разреша ва не
изработване на ПУП – ПП за елементите на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираната територия за обект: „Жп линия София – Пловдив в участък София – Елин
Пелин“, разгласена по реда на чл. 124б от ЗУТ,
извършено съобщаване на изработения проект за
ПУП – ПП в „Държавен вестник“, бр. 77 от 2018 г.,
доказателства за извършено обявяване по реда на
чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, становище от район „Панчарево“ с изх. № РПН18-ВК-08-157/25.10.2018 г. и
писма изх. № РПН18-ВК-08-157(6)/29.10.2018 г. и

№ РПН18-ДИ05-12-84/31.10.2018 г. на Столичната община (СО) – район „Панчарево“, писмо
№ САГ18-ГР00-50/24.10.2018 г. на директора на
дирекция „Общински строителен контрол“ при Направление „Архитектура и градоустройство“ – СО;
Удостоверение № 25-205564/23.11.2018 г. на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за проверка на актуални данни от кадастралните карти
по чл. 55, ал. 3 от ЗКИР във връзка с § 8, ал. 1
от ПЗР на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
писмо изх. № ОВОС-21/8.06.2018 г. на Министерството на околната среда и водите (МОСВ),
потвърждаващо, че влязлото в сила Решение № 11ПР/2015 г. е достатъчно условие за одобряване
на ПУП, Решение № КЗЗ-26/20.12.2018 г., т. 1, на
Комисията за земеделските земи; съгласуване със:
Басейнова дирекция „Дунавски район“ с писмо
изх. №. 3053/8.05.2018 г.; Министерството на културата със становище № 33-НН-445/13.07.2018 г.;
Здравно заключение изх. № 10-00-0646/11.09.2018 г.
на Столичната регионална здравна инспекция,
Министерството на отбраната със становище
рег. № 14-00-192/29.05.2018 г., Министерството
на вътрешните работи с писмо рег. № 5785004293/12.06.2018 г., Държавната агенция „Разузнаване“ с писмо рег. № 12-1038/10.04.2018 г.,
Държавна агенция „Национална сигурност“ със
становище рег. № Д-1103/18.05.2018 г., „Геозащита“ – ЕООД – Перник, със становище изх.
№ 098/30.05.2017 г., Държавна агенция „Елект ронно у правление“ с писмо рег. № Д А ЕУ2414/11.04.2018 г., Агенция „Пътна инфраструктура“ с писмо изх. № 24-00-1161/31.05.2018 г.;
съгласуване с експлоатационните дружества:
„ЕСО“ – Е А Д , „Ч Е З Ра зп ределен ие Бъ л гария“ – ЕАД, „Булгартрансгаз“ – ЕАД, „Овергаз
Мрежи“ – А Д, „Лукойл – България“ – ЕООД,
„Напоителни системи“ – ЕА Д, к лон Софи я,
„Софийска вода“ – АД, „Верила Сървис“ – АД,
ВИВАКОМ – „БТК“ – ЕА Д, „Теленор България“ – ЕАД, „Мобилтел“ – ЕАД, „Чипита България“ – АД, Решение от протокол на Националния
експертен съвет по устройство на територията
и регионална политика (НЕСУТРП) при МРРБ
№ УТАТУ-01-02-05/6.02.2019 г. и Заповед № РД02-15-12 от 18.01.2019 г. (т. 3) на министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
предоставяне на изпълнението на функции по
ЗУТ одобрявам проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за териториите, необходими за изграждане на трасето на „Нов
селскостопански надлез при гара Казичене на км
14+814,68 по Път 1 и км 14+813,04 по Път 2“ за
обект: „Жп линия София – Пловдив, жп участък
София – Елин Пелин“, разположен в землището
на с. Казичене, Столична община, област София,
по проект „Модернизация на железопътната
линия София – Пловдив: железопътни участъци
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“, съгласно приетите и одобрени текстови и
графични части, представляващи неразделна част
от настоящата заповед.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административно
процесуалния кодекс настоящата заповед подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред
Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от обнародването є чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.

1704

За министър:
Н. Нанков

ЗАПОВЕД № РД-02-15-43
от 5 март 2019 г.
С оглед осигуряване на терен за преместване
и консервация на открития археологически обект
02 (по доклад на Националния археологически
институт с музей при Българската академия
на науките) – римско селище в м. Ширините,
землище с. Зелен дол и с. Покровник, община
Благоевград, на основание чл. 136, ал. 1 във връзка
с чл. 134, ал. 2, т. 3, чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“
и „в“ и ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 6 и
ал. 12, т. 2, букви „б“ и „в“ от ЗУТ; заявление с
вх. № АУ13-8/20.02.2019 г. и писма с вх. № АУ138(1)/21.02.2019 г. и с вх. № АУ13-8(2)/28.02.2019 г.
от Агенция „Пътна инфраструктура“; Заповед
№ РД-02-15-27 от 12.02.2019 г. на заместникминистъра на регионалното развитие за разрешаване изработването на проект за изменение
на подробен устройствен план – парцеларен
план; Решение № 5-ПР/2015 г. за преценяване
на необходимостта от извършване на оценка
на въздействието върху околната среда на министъра на околната среда и водите; писмо изх.
№ 12-00-93/19.02.2019 г. от Министерството на
околната среда и водите; становище № 33-НН801/14.02.2019 г. на Министерството на културата; Протокол № УТАТУ-01-02-11/25.02.2019 г.
от заседание на Националния експертен съвет
по устройство на територията и регионалната
политика при Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ); Решение
на № 250 от 25.04.2013 г. на Министерския съвет,
с което обект А-3 „Перник – Дупница – Сандански – граница Гърция“ е обявен за национален
обект и обект с национално значение, и Заповед
№ РД-02-15-12 от 18.01.2019 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
предоставяне на правомощия по ЗУТ одобрявам
проект за изменение на подробен устройствен
план – парцеларeн план за обект: АМ „Струма“
ЛОТ 3, ЛОТ 3.1 от км 359+068 ≡ км 359+483,52 от
ЛОТ 2 до км 376+000 и център за управление с
временна връзка към съществуващ път I-1, одобрен
със Заповед № РД-02-15-163 от 4.12.2015 г., изменена със Заповед № РД-02-15-44 от 3.06.2016 г. на
заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството, за участък от км 359+900 до
км 360+100 във връзка с осигуряването на имот
за преместване и теренна консервация на археологически ценности на археологически структури
на: Римска вила, Римска баня, Антична гробница,
Раннохристиянска църква и пещи за керамика,
в землището на с. Покровник, община Благоевград, съгласно приетите и одобрени текстови
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и графични части, представляващи неразделна
част от настоящата заповед, разпореждам предварително изпълнение на заповедта на основание
чл. 60, ал. 1 от АПК за защита на особено важни
държавни и обществени интереси.
Мотиви:
Автомагистрала „Струма“ е част от Европейски
транспортен коридор Ориент/Източно-средиземноморски. Като пътна артерия тя има голямо
значение за интегрирането на националната
транспортна инфраструкту ра в европейската
транспортна система. Изграждането є е не само
национален приоритет. АМ „Струма“ е и обект
с голямо значение в международен план.
Допускането на предварително изпълнение ще
ускори реализацията на неизградения ЛОТ 3 на
АМ „Струма“. Това ще допринесе за увеличаване
на пропускателната способност и скоростта на
движение чрез премахване на ограниченията в
участъка на проекта, стимулиране растежа на
пътническия и товарния трафик чрез адаптиране
към стандартите на ЕС за пътуване и предлагане
на по-добри услуги за крайните потребители, ще
подобри безопасността на движение, ще намали
броя на пътнотранспортните произшествия и
замърсяванията на околната среда.
Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Административния съд – Благоевград,
в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез МРРБ.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от АПК настоящата
заповед подлежи на обжалване пред Административния съд – Благоевград, в 14-дневен срок
от обнародването є чрез МРРБ.

1680

За министър:
Н. Нанков

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-107
от 19 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към 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. Дива Слатина, община Георги Дамяново,
област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1601

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-108
от 19 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)

С Т Р.

98

ДЪРЖАВЕН

одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Дълги дел, община Георги
Дамяново, област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1602

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-109
от 19 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към 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. Еловица, община Георги Дамяново,
област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1603

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-110
от 19 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към 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. Каменна Рикса, община Георги Дамяново,
област Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1604

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ВЕСТНИК
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имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Меляне, община Георги Дамяново, област
Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1606
ЗАПОВЕД № РД-18-113
от 19 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към 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. Помеждин, община Георги Дамяново, област
Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1607
ЗАПОВЕД № РД-18-114
от 19 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към 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. Чемиш, община Георги Дамяново, област
Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1608

ЗАПОВЕД № РД-18-111
от 19 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към 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. Копиловци, община Георги Дамяново, област
Монтана.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-115
от 20 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към 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. Аканджиево, община Белово, област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

1605

ЗАПОВЕД № РД-18-112
от 19 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и

1609

ЗАПОВЕД № РД-18-116
от 20 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
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имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Габровица, община Белово, област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Сестримо, община Белово, област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

1610

1614

ЗАПОВЕД № РД-18-117
от 20 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към 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. Дъбравите, община Белово, област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-121
от 21 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към 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. Беден, община Девин, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

1611

1615

ЗАПОВЕД № РД-18-118
от 20 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към 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. Мененкьово, община Белово, област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-122
от 21 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към 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. Брезе, община Девин, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

1612

1616

ЗАПОВЕД № РД-18-119
от 20 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към 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. Момина клисура, община Белово, област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-123
от 21 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към 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. Гьоврен, община Девин, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

1613

ЗАПОВЕД № РД-18-120
от 20 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
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ЗАПОВЕД № РД-18-124
от 21 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
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имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Кестен, община Девин, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Стоманево, община Девин, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № РД-18-125
от 21 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към 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. Михалково, община Девин, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-129
от 21 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към 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. Чуруково, община Девин, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № РД-18-126
от 21 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към 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. Осиково, община Девин, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

1620

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-127
от 21 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към 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. Селча, община Девин, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-128
от 21 февруари 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и

ЗАПОВЕД № РД-18-130
от 21 февруари 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
поземлени имоти с идентификатори 58548.100.2,
58548.100.3, 58548.100.5, 58548.110.12, 58548.260.51,
58548.260.91, с. Продановци, община Самоков,
област София.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 28.06.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Софийска
област.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

1624

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-4
от 21 февруари 2019 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във
връзка със заявление вх. № 09-10010/7.02.2019 г.
на СГКК – Плевен, и приложените към него документи и материали, определени по чл. 58 и 75
от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Търнене, ЕКАТТЕ
73674, община Плевен, одобрени със Заповед
№ РД-18-160 от 1.08.2017 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, състоящо се във:
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1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 73674.19.193:
площ: 696 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 73674.203.278:
площ: 653 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 73674.203.279:
площ: 24 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост.
2.
Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 73674.19.6,
нива, собственост на Тодор Георгиев Пачеджиев въз основа на документ: н.а. за продажба на
земеделска земя № 140, том 60, рег. 22508, дело
№ 12609 от 28.12.2011 г., данни преди промяната:
площ: 3502 кв. м, данни след промяната: площ:
3472 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.19.7,
нива, собственост на Марийка Дамянова Стойчева въз основа на документ: договор за делба на
земеделски имот с нотариално заверени подписи
№ 10100, том XVII, дело № 109 от 1.06.2005 г.,
данни преди промяната: площ: 1305 кв. м, данни
след промяната: площ: 1285 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.19.8,
нива, собственост на Ралица Иванова Горанова
въз основа на документ: н.а. за продажба на
земеделска земя № 183, том 14, рег. 7697, дело
№ 3053 от 27.05.2016 г., данни преди промяната:
площ: 869 кв. м, данни след промяната: площ:
856 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.19.9,
нива, собственост на „ПР Инвест“ – ЕООД,
въз основа на документ: н.а. за продажба на
земеделска земя № 182, том 36, рег. 14086, дело
№ 7606 от 9.09.2011 г., н.а. за продажба на земеделска земя № 50, том 41, рег. 15644, дело
№ 8517 от 5.10.2011 г., н.а. за замяна на земеделска земя № 150, том 29, рег. 11754, дело № 6112
от 2.08.2011 г., Марлена Димитрова Христова,
Николица Димитрова Лазарова въз основа на
документ: препис от обявено завещание № 232,
том 11, рег. 14701, дело № 3247 от 13.12.2017 г. на
СВ – Плевен, Петър Кръстев Симеонов въз основа на документ: решение на ПК по чл. 17, ал. 1
ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване на
правото на собственост с план за земеразделяне
№ 24-12 от 7.06.1999 г., издаден от ПК – Плевен,
данни преди промяната: площ: 2551 кв. м, данни
след промяната: площ: 2513 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.19.10,
нива, собственост на „А г роленд – Гринбърг
6“ – КД, въз основа на документ: н.а. за продажба
на земеделска земя № 42, том 44, рег. 15807, дело
№ 10500 от 29.09.2008 г., данни преди промяната:
площ: 4351 кв. м, данни след промяната: площ:
4289 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.19.11,
нива, собственост на Тодор Георгиев Пачеджиев
въз основа на документ: н.а. за продажба на земеделска земя № 37, том 23, рег. 8545, дело № 4730
от 21.06.2010 г., н.а. за продажба на земеделска
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земя № 192, том 22, рег. 8450, дело № 4682 от
17.06.2010 г., данни преди пром яната: площ:
4785 кв. м, данни след промяната: площ: 4723 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.19.12,
нива, собственост на Тодор Георгиев Пачеджиев
въз основа на документ: н.а. № 184, том 13, рег.
5716, дело № 2902 от 31.05.2018 г. на СВ – Плевен,
данни преди промяната: площ: 870 кв. м, данни
след промяната: площ: 859 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.19.13,
нива, собственост на Марин Йотков Десков въз
основа на документ: н.а. за собственост върху
недвижим имот, придобит по наследство, № 19,
том II, рег. 2198, дело № 166 от 18.04.2008 г., данни
преди промяната: площ: 1741 кв. м, данни след
промяната: площ: 1720 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.19.14,
нива, собственост на Тодор Георгиев Пачеджиев въз основа на документ: н.а. за продажба на
земеделска земя № 108, том 18, рег. 7455, дело
№ 3723 от 20.05.2011 г., данни преди промяната:
площ: 1739 кв. м, данни след промяната: площ:
1719 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.19.15,
нива, собственост на Красимира Димитрова
Илиева въз основа на документ: договор за делба на земеделски имот с нотариално заверени
подписи № 2467, том V, рег. 127 от 14.02.2007 г.,
данни преди промяната: площ: 1742 кв. м, данни
след промяната: площ: 1723 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.19.16,
нива, собственост на Тодор Митев Десковски
въз основа на документ: договор за делба на земеделски имот с нотариално заверени подписи
№ 3978, том X, дело № 209 от 23.05.2002 г., данни
преди промяната: площ: 1741 кв. м, данни след
промяната: площ: 1722 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.19.17,
нива, собственост на Тодор Георгиев Пачеджиев въз основа на документ: н.а. за продажба на
земеделска земя № 4, том 33, рег. 13857, дело
№ 6934 от 18.09.2015 г., данни преди промяната:
площ: 2610 кв. м, данни след промяната: площ:
2583 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.19.18,
нива, собственост на „ПР Инвест“ – ЕООД, въз
основа на документ: н.а. за продажба на земеделска
земя № 83, рег. 4273, дело № 1969 от 21.03.2013 г.,
данни преди промяната: площ: 4176 кв. м, данни
след промяната: площ: 4138 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.19.19,
нива, собственост на Дила Василева Хитова въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 17,
ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване
правото на собственост с план за земеразделяне
№ 24-12 от 7.06.1999 г., издаден от ПК – Плевен,
данни преди промяната: площ: 3480 кв. м, данни
след промяната: площ: 3453 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.19.20,
нива, собственост на Тодор Найденов Тодоров въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 17,
ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване
правото на собственост с план за земеразделяне
№ 24-12 от 7.06.1999 г., издаден от ПК – Плевен,
данни преди промяната: площ: 2783 кв. м, данни
след промяната: площ: 2572 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 73674.19.21,
нива, собственост на Лаца Вълова Петкова въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 17,
ал. 1 ЗСПЗЗ (чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване
правото на собственост с план за земеразделяне
№ 24-12 от 7.06.1999 г., издаден от ПК – Плевен,
данни преди промяната: площ: 3480 кв. м, данни
след промяната: площ: 3301 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.19.22,
нива, собственост на Тодор Георгиев Пачеджиев въз основа на документ: н.а. за продажба на
земеделска земя № 80, том 31, рег. 14632, дело
№ 6627 от 7.10.2016 г., данни преди промяната:
площ: 2451 кв. м, данни след промяната: площ:
2452 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.19.23,
нива, собственост на „ПР Инвест“ – ЕООД, въз
основа на документ: н.а. за продажба на земеделска земя № 91, том XV, рег. 7196, дело № 3190 от
8.06.2009 г., данни преди промяната: площ: 1044 кв.
м, данни след промяната: площ: 1045 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.19.49,
нива, собственост на Сергей Петров Тодоров въз
основа на документ: н.а. за дарение на земеделска земя № 179, том 28, рег. 11273, дело № 5958
от 12.08.2010 г., данни преди промяната: площ:
1740 кв. м, данни след промяната: площ: 1708 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.19.50,
нива, собственост на Десислава Александрова
Маринова въз основа на документ: н.а. за дарение
на земеделска земя № 18, том II, рег. 2183, дело
№ 165 от 17.04.2008 г., данни преди промяната:
площ: 2499 кв. м, данни след промяната: площ:
2454 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.19.51,
нива, собственост на Васил Александров Ангелов въз основа на документ: решение на ПК по
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ)
за възстановяване право на собственост в стари
реални граници № 24-12 от 7.06.1999 г., издаден
от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ:
2330 кв. м, данни след промяната: площ: 2303 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.19.52,
нива, собственост на Тодор Георгиев Пачеджиев въз основа на документ: н.а. за продажба на
земеделска земя № 90, том 17, рег. 6856, дело
№ 3458 от 9.05.2013 г., н.а. за дарение на земеделска земя № 88, том 17, рег. 6853, дело № 3456 от
9.05.2013 г., Герго Петров Митов въз основа на
документ: решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване правото
на собственост с план за земеразделяне № 24-12
от 7.06.1999 г., издаден от ПК – Плевен, данни
преди промяната: площ: 2569 кв. м,данни след
промяната: площ: 2559 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.19.192,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Плевен, данни преди
промяната: площ: 4832 кв. м, данни след промяната: площ: 708 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.20.5,
нива, собственост на Община Плевен въз основа
на документ: № РД-05 от 13.01.2010 г., издаден от
ОД „Земеделие“ – Плевен, данни преди промяната: площ: 10 013 кв. м, данни след промяната:
площ: 10 001 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 73674.22.241,
природна забележителност, собственост на Община Плевен въз основа на документ: № РД-05 от
13.01.2010 г., издаден от ОД „Земеделие“ – Плевен,
данни преди промяната: площ: 410 344 кв. м,
данни след промяната: площ: 409 131 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.43.220,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Плевен, данни преди
промяната: площ: 221 кв. м, данни след промяната: площ: 221 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.45.1,
нива, собственост на Тодор Георгиев Пачеджиев въз основа на документ: н.а. за продажба на
земеделска земя № 90, том 17, рег. 6856, дело
№ 3458 от 9.05.2013 г., н.а. за дарение на земеделска земя № 88, том 17, рег. 6853, дело № 3456 от
9.05.2013 г., Герго Петров Митов въз основа на
документ: решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване правото
на собственост с план за земеразделяне № 24-12
от 7.06.1999 г., издаден от ПК – Плевен, данни
преди промяната: площ: 6437 кв. м, данни след
промяната: площ: 6010 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.45.101,
за местен път, собственост на Община Плевен,
данни преди промяната: площ: 19 351 кв. м, данни
след промяната: площ: 19 264 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.49.141,
водно течение, река, собственост на МОСВ, данни
преди промяната: площ: 7111 кв. м, данни след
промяната: площ: 7110 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.49.251,
пасище, собственост на Община Плевен въз основа
на документ: № РД-05 от 13.01.2010 г., издаден от
ОД „Земеделие“ – Плевен, данни преди промяната: площ: 90 008 кв. м, данни след промяната:
площ: 89 999 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.49.253,
нива, собственост на Община Плевен въз основа
на документ: № 176 от 24.11.2008 г., издаден от ОД
„Земеделие“ – Плевен, данни преди промяната:
площ: 1045 кв. м, данни след промяната: площ:
941 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.49.254,
пасище, собственост на Община Плевен въз основа
на документ: № РД-05 от 13.01.2010 г., издаден от
ОД „Земеделие“ – Плевен, данни преди промяната: площ: 37 413 кв. м, данни след промяната:
площ: 33 873 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.54.288,
пасище, собственост на Община Плевен въз основа
на документ: № РД-05 от 13.01.2010 г., издаден от
ОД „Земеделие“ – Плевен, данни преди промяната: площ: 407 164 кв. м, данни след промяната:
площ: 405 920 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.54.290,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Плевен въз основа на
документ: решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ
(чл. 27 ППЗСПЗЗ) за възстановяване правото
на собственост с план за земеразделяне, данни
преди промяната: площ: 654 кв. м, данни след
промяната: площ: 634 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 73674.79.1,
нива, собственост на Община Плевен въз основа
на документ: № 176 от 24.11.2008 г., издаден от ОД
„Земеделие“ – Плевен, данни преди промяната:
площ: 1363 кв. м, данни след промяната: площ:
1319 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.79.2,
нива, собственост на Община Плевен въз основа
на документ: № 176 от 24.11.2008 г., издаден от ОД
„Земеделие“ – Плевен, данни преди промяната:
площ: 496 кв. м, данни след промяната: площ:
474 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.79.3,
нива, собственост на Община Плевен въз основа
на документ: № 176 от 24.11.2008 г., издаден от ОД
„Земеделие“ – Плевен, данни преди промяната:
площ: 497 кв. м, данни след промяната: площ:
474 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.79.4,
нива, собственост на Община Плевен въз основа
на документ: № 176 от 24.11.2008 г., издаден от ОД
„Земеделие“ – Плевен, данни преди промяната:
площ: 263 кв. м, данни след промяната: площ:
248 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.79.5,
нива, собственост на Община Плевен въз основа
на документ: № 176 от 24.11.2008 г., издаден от ОД
„Земеделие“ – Плевен, данни преди промяната:
площ: 574 кв. м, данни след промяната: площ:
554 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.79.6,
нива, собственост на Цветко Десков Десков въз
основа на документ: решение на ПК по чл. 14,
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за
възстановяване право на собственост в стари
реални граници № 24-40 от 15.08.2003 г., издаден
от ПК – Плевен, данни преди промяната: площ:
572 кв. м, данни след промяната: площ: 546 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.81.4,
нива, собственост на Община Плевен въз основа
на документ: № РД-05 от 13.01.2010 г., издаден
от ОД „Земеделие“ – Плевен, данни преди промяната: площ: 62 кв. м, данни след промяната:
площ: 52 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.81.5,
нива, собственост на Марийка Дамянова Стойчева,
Александър Йорданов Александров въз основа
на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1
ЗСПЗЗ (чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ) за възстановяване право на собственост в стари реални граници
№ 24-33 от 19.09.2002 г., издаден от ПК – Плевен,
данни преди промяната: площ: 1390 кв. м, данни
след промяната: площ: 1342 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.95.3,
п ри род на забележ и т ел нос т, собс т венос т на
МЗГ – ДЛ/ДДС въз основа на документ: решение
по чл. 13, ал. 5 ЗВСГЗГФ № 24-6 от 23.06.2003 г.,
издаден от ПК – Плевен, данни преди промяната:
площ: 55 923 кв. м, данни след промяната: площ:
53 737 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.95.4,
п ри род на забележ и т ел нос т, собс т венос т на
МЗГ – ДЛ/ДДС въз основа на документ: решение по чл. 13, ал. 5 ЗВСГЗГФ № 24-2, дело
№ 887 от 30.06.2000 г., данни преди промяната:
площ: 9626 кв. м, данни след промяната: площ:
9253 кв. м;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

поземлен имот с идентификатор 73674.95.5,
п ри род на забележ и т ел нос т, собс т венос т на
МЗГ – ДЛ/ДДС въз основа на документ: решение по чл. 13, ал. 5 ЗВСГЗГФ № 24-2, дело
№ 887 от 30.06.2000 г., данни преди промяната:
площ: 40 304 кв. м, данни след промяната: площ:
38 736 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.96.3,
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС въз основа на документ: решение по чл. 13, ал. 5 ЗВСГЗГФ № 24-2, дело № 887
от 30.06.2000 г., данни преди промяната: площ:
21 987 к в. м, данни след пром яната: площ:
20 719 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.96.6,
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС въз основа на документ:
решение по чл. 13, ал. 5 ЗВСГЗГФ № 24-2, дело
№ 887 от 30.06.2000 г., данни преди промяната:
площ: 19 974 кв. м, данни след промяната: площ:
19 758 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.96.11,
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Йордан Блажев Хичев въз основа на документ:
решение по чл. 13, ал. 6 ЗВСГЗГФ № 24-6С от
20.11.2003 г., издаден от ПК – Плевен, данни
преди промяната: площ: 74 002 кв. м, данни след
промяната: площ: 69 184 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.96.278,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Плевен, данни преди
промяната: площ: 2935 кв. м, данни след промяната: площ: 2930 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.97.29, за
водостопанско, хидромелиоративно съоръжение,
собственост на МЗХ – ХМС, данни преди промяната: площ: 5353 кв. м, данни след промяната:
площ: 5344 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.97.66,
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, няма документ
за собственост, данни преди промяната: площ:
119 945 кв. м, данни след промяната: площ:
119 923 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.97.67,
за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, няма документ
за собственост, данни преди промяната: площ:
15 460 кв. м, данни след промяната: площ: 15
452 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.97.75,
водно течение, река, собственост на МОСВ, данни
преди промяната: площ: 143 355 кв. м, данни след
промяната: площ: 143 347 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.97.145, за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на МЗХ – ХМС, данни преди промяната: площ: 40 745 кв. м, данни след промяната:
площ: 40 717 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.117.160,
за местен път, собственост на Община Плевен,
данни преди промяната: площ: 42 301 кв. м, данни
след промяната: площ: 41 966 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.202.3,
нива, собственост на Община Плевен въз основа
на документ: № 176 от 24.11.2008 г., издаден от
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ОД „Земеделие“ – Плевен, данни преди промяната: площ: 506 кв. м, данни след промяната:
площ: 490 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.203.1,
нива, собственост на Община Плевен въз основа
на документ: № 176 от 24.11.2008 г., издаден от ОД
„Земеделие“ – Плевен, данни преди промяната:
площ: 2313 кв. м, данни след промяната: площ:
2310 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.203.6,
пасище, собственост на Община Плевен въз основа
на документ: № РД-05 от 13.01.2010 г., издаден от
ОД „Земеделие“ – Плевен, данни преди промяната: площ: 96 263 кв. м, данни след промяната:
площ: 95 071 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.203.62,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Плевен, данни преди
промяната: площ: 3197 кв. м, данни след промяната: площ: 1156 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.203.222,
нива, собственост на Община Плевен въз основа
на документ: № 176 от 24.11.2008 г., издаден от ОД
„Земеделие“ – Плевен, данни преди промяната:
площ: 75 кв. м, данни след промяната: площ:
55 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.301.62,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Плевен, данни преди
промяната: площ: 414 кв. м, данни след промяната: площ: 391 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 73674.888.9901,
с. Търнене, данни п реди п ром яната: п лощ:
650 777 кв. м, данни след промяната: площ:
679 211 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 73674.45.282:
площ: 238 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Плевен;
поземлен имот с идентификатор 73674.95.147:
площ: 2545 кв. м, за местен път, собственост на
Община Плевен;
поземлен имот с идентификатор 73674.96.7:
площ: 1000 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на Борислав Иванов Михайлов въз основа на документ: договор за делба на
земеделски имот с нотариално заверени подписи № 150, том 10, рег. № 10492, дело № 2865 от
21.07.2014 г.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
1626

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3576-П
от 6 март 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 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,
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ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол,
Решение № 1717 от 25.07.2018 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
(ДВ, бр. 65 от 2018 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 5450 от 6.03.2019 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
Бургас, представляващ: поземлен имот с идентификатор 51500.506.293 с площ 2163 кв. м, намиращ
се в к.к. Слънчев бряг-запад, гр. Несебър, община Несебър, област Бургас (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 – 460 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 20 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
60 000 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 14-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 14 ч. българско време на 21-вия 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 които са
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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 21-вия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 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.

1682

Изпълнителен директор:
П. Александрова

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1394
от 28 февруари 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5 и 6
от Наредбата за търговете и конкурсите и свое
Решение № 1347 от 31.01.2019 г. (ДВ, бр. 14 от
2019 г.) Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 338 830 лв., в която не
е включена стойността на дължимия ДДС, за
продажба на общински нежилищeн имот със
с т опа нско п ред на значен ие, п редс та в л я ва щ:
„Поземлен имот с идентификатор 10447.501.302
по КККР на гр. Велико Търново, за който е
отреден УПИ ХХVІІ – „За производствени и
складови дейности“, от стр. кв. 6 по ПУП – ПР
на гр. Велико Търново, Западна промишлена
зона“ – собственост на Община Велико Търново.
Сделката се облага с ДДС.
2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване,
при стъпка на наддаване в размер 33 800 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
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4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация да се заплаща по сметка № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция
за приватизация (ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF. Тръжната документация да се получава
след представяне в ОбАП на документ за извършено плащане – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на
деня, предхождащ датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 101 649 лв. Депозитът
да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF – до
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извърши
в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно с
начисления ДДС и представляваща разлика между
договорената цена и внесения депозит да се заплати
в левове по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614
00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД – клон
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични
платежни средства не се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от достигнатата на търга
продажна цена (без ДДС), срок за издължаване
на остатъка от продажната цена – до 24 месеца
считано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават в
стая 419 в сградата на Община Велико Търново
всеки работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ
датата на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния
работен ден, предхождащ датата на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира привати
зационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на настоящото решение, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.

1660

Председател:
В. Спирдонов
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ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 984
от 21 януари 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 и 11, чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА във връзка
с чл. 62, ал. 2 от АПК и писмо с вх. № 06-00-6
от 14.01.2019 г. на областния управител на област
Кюстендил във връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 136,
ал. 1 от ЗУТ, Решение № ІІ-5 от протокол № 27
от 7.12.2016 г. на ОбЕСУТ, чл. 5, ал. 2 във връзка
с ал. 1, т. 8 и 11 от Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет – гр. Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация Общинският
съвет – гр. Кюстендил, реши:
Допуска поправка на очевидна фактическа
грешка в Решение № 960 от 28.12.2018 г., протокол
№ 40 на Общинския съвет – гр. Кюстендил (ДВ,
бр. 21 от 2019 г.), както следва:
Вместо: „Одобрява проекта за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР)
за обособяване на нови четири квартала с номера
420, 421, 422 и 423 и новообразуван УПИ в квартал 150 по плана на гр. Кюстендил (всичките
общинска собственост), както следва:
за квартал 150:
УПИ II – „За озеленяване“;
за квартал 420:
УПИ I – „За озеленяване“;
УПИ II – „За корекция на река“;
УПИ III – „За озеленяване“;
УПИ IV – „За озеленяване“;
УПИ V – „За корекция на река“;
УПИ VI – „За озеленяване“;
за квартал 421:
УПИ I – „За озеленяване“
УПИ II – „За корекция на река“;
УПИ III – „За озеленяване“;
УПИ IV – „За озеленяване“;
УПИ V – „За озеленяване“;
УПИ VI – „За корекция на река“;
УПИ VII – „За озеленяване“;
УПИ VIII – „За обществено обслужване“;
за квартал 422:
УПИ I – „За корекция на река“;
УПИ II – „За озеленяване“;
УПИ III – „За корекция на река“;
УПИ IV – „За озеленяване“;
УПИ V – „За озеленяване“;
УПИ VI – „За корекция на река“;
УПИ VII – „За озеленяване“;
УПИ VIII – „За озеленяване“;
за квартал 422:
УПИ I – „За озеленяване“;
УПИ II – „За озеленяване“;
УПИ III – „За корекция на река“;
УПИ IV – „За озеленяване“.“,
да се чете: „Одобрява проекта за подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР)
за обособяване на нови четири квартала с номера 420, 421, 422 и 423 и новообразуван УПИ в
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квартал 150 по плана на гр. Кюстендил (всичките
общинска собственост), както следва:
за квартал 150:
УПИ II – „За озеленяване“;
за квартал 420:
УПИ I – „За озеленяване“;
УПИ II – „За корекция на река“;
УПИ III – „За озеленяване“;
УПИ IV – „За озеленяване“;
УПИ V – „За корекция на река“;
УПИ VI – „За озеленяване“;
за квартал 421:
УПИ I – „За озеленяване“;
УПИ II – „За корекция на река“;
УПИ III – „За озеленяване“;
УПИ IV – „За озеленяване“;
УПИ V – „За озеленяване“;
УПИ VI – „За корекция на река“;
УПИ VII – „За озеленяване“;
УПИ VIII – „За обществено обслужване“;
за квартал 422:
УПИ I – „За корекция на река“;
УПИ II – „За озеленяване“;
УПИ III – „За корекция на река“;
УПИ IV – „За озеленяване“
УПИ V – „За озеленяване“;
УПИ VI – „За корекция на река“
УПИ VII – „За озеленяване“;
УПИ VIII – „За озеленяване“;
за квартал 423:
УПИ I – „За озеленяване“;
УПИ II – „За озеленяване“;
УПИ III – „За корекция на река“;
УПИ IV – „За озеленяване“.“
Решението може да бъде върнато за ново обсъждане на Общинския съвет – гр. Кюстендил, по
реда на чл. 45, ал. 4 и 5 от ЗМСМА в седемдневен
срок от получаването му.
Решението подлежи на оспорване пред Административния съд – Кюстендил, по реда на АПК
и чл. 45, ал. 4 и 5 от ЗМСМА.
Председател:
М. Крумова
1586

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА
РЕШЕНИЕ № 375
от 30 януари 2019 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Лозница, одобрява ПУП – парцеларен план за изграждане на оптични отклонения от опорната мрежа на А1 България до
БС Синя вода.
Настоящото решение подлеж и на оспорване в 14-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Разград, по реда на Административно
процесуалния кодекс.
Председател:
И. Ахмедов
1681
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7. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали, в площ „Топа“, община
Гърмен, област Благоевград, описана със следните
гранични точки в координатна система 1970 г.:
№
Х (m)
Y (m)
1.
4481277
8545195
2.
4481118
8545251
3.
4481084
8545442
4.
4480698
8545486
5.
4480466
8545000
6.
4480665
8545000
7.
4480732
8545152
8.
4480894
8545191
9.
4481102
8545037
1636
2. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, буква „б“ и ал. 4 във връзка
с чл. 145, ал. 1, т. 3, буква „б“, чл. 143 и чл. 144,
ал. 1 от ЗУТ е издал на АЕЦ „Козлодуй“ – ЕАД,
Разрешение за строеж № РС-7 от 26.02.2019 г. за
обект: „АЕЦ „Козлодуй“ – Ново трасе за дублиращ колекторен тръбопровод за добавъчна
вода между ШПС 1 и ШПС 2“, на Площадка на
АЕЦ „Козлодуй“, в поземлени имоти № 000196
и № 0006, община Козлодуй, област Враца. На
основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ разрешението за
строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
1672
4. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Заповед № РС-13 от 12.03.2019 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РС-17 от
19.05.2016 г. за обект: Път ІІ-86 „Пловдив – Асеновград“ от км 14+860 до км 25+150, подобект:
Кръгово кръстовище „Долни Воден“ при км
23+020, при условията на чл. 60 на Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното
изпълнение може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 3-дневен срок от съобщаването в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството. На
основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
1776
6. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-8
от 26.02.2019 г. за обект: „Магистрални и локални
оптични кабели – северна магистрала от възлова
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точка (ВТ) при обслужваем усилвателен пункт
(ОУП) „Полски Сеновец“ – междинна точка от
трасето (МТТ) при кранов възел (КВ) „Миладиновци“ до ВТ при автоматична газорегулираща
станц и я (А Г РС) „Търговище“, разположени
в сервитута на съществуващия газопровод, и
включващ: Подобект 1: Магистрален оптичен
кабел – северна магистрала от възлова точка (ВТ)
при обслужваем усилвателен пункт (ОУП) „Полски Сеновец“ – междинна точка от трасето (МТТ)
при кранов възел (КВ) „Миладиновци“ до ВТ при
автоматична газорегулираща станция (АГРС)
„Търговище“, на територията на област Велико
Търново, община Полски Тръмбеш, землища на
с. Плоски Сеновец, с. Петко Каравелово, с. Раданово, с. Орловец, община Горна Оряховица, землище
на с. Стрелец, община Стражица, землища на
с. Виноград, с. Нова Върбовка, с. Лозен; област
Русе, община Бяла, землище на с. Лом Черковна;
област Търговище, община Попово, землища на
с. Осиково, с. Водица, с. Ковачевец, с. Паламарци,
с. Гагово, гр. Попово, гр. Кардам, с. Дриново,
с. Ломци, с. Еленово, с. Тръстика, с. Миладиновци, община Търговище, землища на с. Голямо
Соколово, с. Ралица, с. Давилово, гр. Търговище;
област Разград, община Лозница, землища на
с. Тръбач и с. Чудомир; Подобект 2: Локален
оптичен кабел от междинна точка от трасето
(МТТ) при кранов възел (KB) за газопроводно
отклонение (ГО) „Русе“ – точка от трасето (ТТ)
АГРС „Русе-Запад“ и ТТ АГРС „Русе-Изток“,
на територията на област Русе, община Две
могили, землища на с. Могилино, с. Помен, с.
Каран Върбовка, с. Кацелово, община Иваново,
землища на с. Червен, с. Кошов, с. Щръклево, с.
Красен, община Русе, землища на с. Бесарабово,
с. Средна кула, гр. Русе, с. Николово; област Търговище, община Попово, землища на с. Осиково,
с. Водица, гр. Попово и с. Цар Асен; Подобект 3:
Локален оптичен кабел от МТТ за ГО „Бяла“ до
ТТ АГРС „Бяла“ на територията на област Велико
Търново, община Полски Тръмбеш, землищата
на с. Орловец, с. Каранаци, област Русе, община
Бяла, землище на гр. Бяла; Подобект 4: Локален
оптичен кабел от междинна точка от трасето
(МТТ) при кранов възел (KB) за газопроводно
отклонение (ГО) „Попово“ до точка от трасето
(ТТ) при автоматична газорегулираща станция
(АГРС) „Попово“ на територията на област Търговище, община Попово, землища на с. Кардам
и гр. Попово. На основание чл. 149, ал. 4 от ЗУТ
разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
1664
141. – Националната академия за театрално
и филмово изкуство „Кр. Сарафов“ – София,
обявява конкурси за главен асистент в професионално направление 8.4. Театрално и филмово
изкуство и научна специалност „Театрознание и
театрално изкуство“: сценична реч – един, актьорство за куклен театър – един, сценография за
куклен театър – един, пантомима – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в НАТФИЗ, ул.
Раковски № 108А, ет. 3, стая А 303, тел. 9231-225.
1699
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531. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси за
заемане на академична длъжност главен асистент,
както следва: в област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление 5.7.
Архитектура, строителство и геодезия, за катедра
„Строителна механика“ – един, със срок 2 месеца;
в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия, за катедра „Геодезия и
геоинформатика“ – един, със срок 2 месеца; в
област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, по дисциплини: „Подробни
устройствени планове“ и „Вертикално планиране“ за катедра „Приложна геодезия“ – един, със
срок 3 месеца; в област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление
2.3. Философия, научна специалност „Философия
на културата, политиката, правото и икономиката“, за катедра „Обществени науки“ – един, със
срок 2 месеца; в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика,
научна специалност „Математически анализ“, за
катедра „Математика“ – за работа на половин щат,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи по конкурсите се подават в
отдел „Човешки ресурси“, кабинет № 202, сграда
ректорат на УАСГ, София, бул. Хр. Смирненски
№ 1, тел. 02/963-52-45, в. 449, и 02/866-90-54.
1676
225. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, обявява конкурси
за допълнителен прием на редовни и задочни
докторанти за учебната 2018/2019 г. в рамките
на утвърдения брой с Постановление № 341 от
21.05.2018 г. на Министерския съвет по области на
висше образование, професионални направления
и докторски програми, както следва:
Ши- Области на висше об- Форми на обуфър разование, професиочение
нални направления и редовна задочна
докторски програми
7. Здравеопазване и спорт
7.1. Медицина
Гастроентерология
1
Ендокринология
2
Кардиология
1
2
Психиатрия
1
Фарма колог и я (вк л.
1
фарма кок и не т и к а и
химиотерапия)
7.2. Стоматология
Терапевтична стома1
тология
Хирургична стомато1
логия
7.4. Обществено здраве
Управление на здравни
2
грижи
4. Природни науки, математика и информатика
4.3. Биологически науки
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Ши- Области на висше об- Форми на обуфър разование, професиочение
нални направления и редовна задочна
докторски програми
Медицинска биология
1
Ботаника
1
1
Биохимия
1
4.2. Химически науки
Биоорганична химия,
2
химия на природните
и физиологично активните вещества
ОБЩО:
14
4
Подробна информация относно необходимите документи за кандидатстване – на интернет
страницата на Медицинския университет – Варна, секция „Научна дейност“, раздел „Конкурси“.
Срокът за подаване на документите е 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. За
справки и подаване на документи: Медицински университет – Варна, ул. Марин Дринов
№ 55, отдел „Докторантско училище“, стаи 318
и 319; тел.: 052/677-056 и 052/677-083, e-mail:
doktorantite@abv.bg.
1673
337. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за заемане на академични
длъжности за нуждите на: Аграрен факултет за
академична длъжност доцент в област на висше
образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.3. Животновъдство по научна специалност „Рибовъдство,
рибно стопанство и промишлен риболов“ – двама;
Ветеринарномедицински факултет за академична
длъжност доцент в област на висше образование
6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина
по „Акушерство и гинекология на животните и
болести на новородените животни“ – един; за
академична длъжност главен асистент в област
на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление
6.4. Ветеринарна медицина по „Физиология на
животните“ – един; по „Специална патоанатомия и
обща патология“ – един, всички със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи: АФ – тел. 042/699443; ВМФ – тел. 042/699506.
1674
250. – Институтът за български език „Проф.
Любомир Андрейчин“ при БАН – София, обявява
два конкурса за заемане на следните академични
длъжности: един конкурс за академичната длъжност професор в професионално направление 2.1.
Филология, научна специалност „Български език“,
за нуждите на Секцията за история на българския
език; един за заемане на академичната длъжност
доцент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност „Български език“, за
нуждите на Секцията за етнолингвистика, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в канцеларията
на института, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17,
ет. 5, стая 504, тел. 02/872-23-02.
1702
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СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Благоевград, против чл. 40, ал. 3 в
частта относно „...или упълномощено от него
лице...“ и чл. 41, ал. 2, т. 2 и 3 от Наредбата за
изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на територията на община Симитли
е образувано адм. дело № 168/2019 г. по описа
на Административния съд – Благоевград, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 19.04.2019 г. от 10,15 ч.
1697
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
по протест на прокурор при Окръжна прокуратура – Благоевград, против чл. 4, ал. 1 в частта
относно „български“, чл. 23 в частта относно „1
година“ и чл. 33, ал. 9, изр. 3 от Наредбата за
реда и условията за управление и разпореждане
с общински жилища на територията на община
Петрич, приета с Решение № 374 по протокол № 15
от 27.10.2016 г. на Общинския съвет – гр. Петрич,
е образувано адм. дело № 191/2019 г. по описа
на Административния съд – Благоевград, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 19.04.2019 г. от 10,15 ч.
1698
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпила жалба от областния
управител на област Добрич, с която се оспорва
Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните
данъци на територията на община Шабла, приета
с Решение № 505 по протокол № 53 от заседание
на Общинския съвет – гр. Шабла, проведено на
22.02.2019 г., с което е потвърдено Решение № 497
по протокол № 52 от 30.01.2019 г. По протеста
е образувано адм.д. № 167/2019 г. по описа на
Административния съд – Добрич, насрочено за
16.04.2019 г. от 13,15 ч.
1708
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор в Окръжната
прокуратура – Добрич, с искане за отмяна на
чл. 49, ал. ІІІ, в частта относно „… или упълномощено от него лице…“; чл. 50, ал. ІІ, т. 2 и
чл. 50, ал. ІІ, т. 3 от Наредбата за изграждане
и опазване на зелената система на територията
на община Генерал Тошево, по който протест
е образувано адм. д. № 159/2019 г. по описа на
Aдминистративния съд – Добрич, насрочено за
16.04.2019 г. от 13,15 ч.
1686
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната
прокуратура – Добрич, с искане за отмяна на
Наредбата за изграждане, стопанисване, контрол
и опазване на зелената система на територията
на община Балчик, приета с Решение № 520 по
протокол № 44 от 26.02.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Балчик, в частта на чл. 20, ал. 1 и
чл. 54, ал. 2 и 3 от наредбата, по който протест
е образувано адм. д. № 160/2019 г. по описа на
Административния съд – Добрич, насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
23.04.2019 г. от 13,10 ч.
1687
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Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
АПК съобщава, че е постъпил протест на Веселин Вичев – прокурор от Окръжната прокуратура – Добрич, с искане за отмяна на Наредбата за
изграждане, стопанисване и опазване на зелената
система на община Каварна, приета с Решение № 25
от 22.02.2005 г. по протокол № 22 от 22.02.2005 г.
на Общинския съвет – гр. Каварна, в частта на
чл. 10, 18 и 33 относно предвиденото нарушителите на забраната за паркиране в обектите на
зелената система на града да се санкционират с
наказание глоба в размер от 10 до 50 лв., чл. 34 и
37. По протеста е образувано адм.д. № 139/2019 г.
по описа на Административния съд – Добрич,
насрочено за 30.04.2019 г. от 13 ч.
1688
Административният съд – Кърджали, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната
прокуратура – Кърджали, изцяло на Наредбата
за изграждане и опазване на зелената система
на територията на община Крумовград, приета
с Решение № 83 от протокол № 6 от 29.02.2008 г.
на Общинския съвет – Крумовград, а алтернативно – да се отменят разпоредбите на чл. 17, ал. 1 в
частта „които заемат до 5% от имотите“, на чл. 51,
ал. 3 в частта „или упълномощеното от него лице“
и на чл. 52, ал. 2, т. 2 и 3 от същата наредба. По
оспорването е образувано адм. дело № 65/2019 г.
на Административния съд – Кърджали. Същото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 17.04.2019 г. от 9,40 ч.
1689
Софийският районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 142 състав, призовава Алессандро
Абати, роден на 18.08.1976 г., с адрес: София,
ж.к. Люлин 3, бл. 387, ет. 9, ап. 50, да се яви в
съда на 9.04.2019 г. в 10 ч. като ответник по гр.д.
№ 63725/2017 г., образувано по предявен срещу
него от „Топлофикация – София“ – ЕАД, иск с
правно основание чл. 422 във връзка с чл. 415,
ал. 1 от ГПК и чл. 149 от ЗЕС. Указва на ответника, че в случай че не се яви за насроченото
за 9.04.2019 г. съдебно заседание, ще му бъде
назначен особен представител по реда на чл. 48,
ал. 2 от ГПК.
1684
Плевенският окръжен съд на основаниe чл. 155,
ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че в същия съд е
образувано гр. дело № 890/2018 г. по постъпило
искане – искова молба, вписана в Агенцията по
вписванията – Служба по вписванията – Плевен,
на 10.01.2019 г., по чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ
от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество, София, против ответниците Тодор
Георгиев Митев от с. Буковлък, ул. Буря № 18,
и Маргарита Трифонова Блажева от с. Буковлък,
ул. Буря № 18, за отнемане в полза на държавата на следното имущество на обща стойност
353 199,02 лв., както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от Маргарита Трифонова Блажева:
– УПИ XI в стр. кв. 26 по плана на с. Буковлък, община Плевен, област Плевен, с площ
560 кв. м, при съседи на имота: изток – УПИ
XII на Блажо Лазаров Савов, запад – УПИ X
на Николинка Борисова Николова, север – край
на регулацията, юг – улица, ведно с построената
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в този имот двуетажна жилищна сграда с РЗП
234,26 кв. м, състояща се от сутерен със застроена
площ 19,55 кв. м, първи етаж със застроена площ
102,85 кв. м, състоящ се от две спални, дневна
трапезария с кухненски бокс, баня с тоалетна и
коридор, и втори етаж със застроена площ 111,86
кв. м, състоящ се от две спални, хол с кухненски
бокс, баня с тоалетна и коридор, както и всички
извършени в описания имот подобрения, с пазарна
стойност в размер 85 000 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Тодор Георгиев Митев:
– лек автомобил марка „Фиат“, модел „Браво“,
рег. № ЕН1886ВР, рама № ZFA18200004590052,
двигател № 182A40009946185, дата на първа регистрация – 25.08.1998 г., с пазарна стойност в
размер 900 лв.;
– лек автомобил марка „Опел“, модел „Корса“,
рег. № ЕН8963КК, рама № W0L0SBF08W4191149,
двигател № X10XE19B22805, дата на първа регистрация – 5.02.1998 г., с пазарна стойност в
размер 950 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Тодор Георгиев Митев:
– сумата в размер 990,01 лв., представляваща заплатени погасителни вноски по договор
за кредит № CREX-01745331 към „БНП Париба
пърсънъл файненс“ – ЕАД, през 2009 г. и 2010 г.;
– сумата в размер 831,22 лв., представляваща заплатени погасителни вноски по договор
за кредит № CREX-01893960 към „БНП Париба
пърсънъл файненс“ – ЕАД, през 2009 г.;
– сума в размер 2178,90 лв., представляваща
заплатени погасителни вноски по договор за
кредит № CREX-02749393 към „БНП Париба
пърсънъл файненс“ – ЕАД, през 2012 г.;
– сума в размер 328,90 лв., представляваща
заплатени погасителни вноски по договор за
кредит № CREX-02856836 към „БНП Париба
пърсънъл файненс“ – ЕАД, през 2012 г.;
– сумата в размер 1174,13 лв., представляваща заплатени погасителни вноски по договор
за кредит № CREX-02879193 към „БНП Париба
пърсънъл файненс“ – ЕАД, през 2012 г. и 2013 г.;
– сумата в размер 496,14 лв., представляваща заплатени погасителни вноски по договор
за кредит № CREX-10411520 към „БНП Париба
пърсънъл файненс“ – ЕАД, през 2013 г. и 2014 г.;
– сумата в размер 4058,94 лв., представляваща заплатени погасителни вноски по договор
за кредит № CREX-11266792 към „БНП Париба
пърсънъл файненс“ – ЕАД, през 2015 г. и 2016 г.;
– сумата в размер 2369,73 лв., представляваща заплатени погасителни вноски по договор
за кредит № CREX-11454921 към „БНП Париба
пърсънъл файненс“ – ЕАД, през 2015 г. и 2016 г.;
– сумата в размер 4636,71 лв., представляваща заплатени погасителни вноски по договор
за кредит № CREX-11454921 към „БНП Париба
пърсънъл файненс“ – ЕАД, през 2017 г. и 2018 г.;
– сумата в размер 9848,40 лв., представляваща
заплатени погасителни вноски по договор за кредит № PLUS-01759939 към „БНП Париба пърсънъл
файненс“ – ЕАД, през 2013 г., 2014 г. и 2015 г.;
– сумата в размер 8161,20 лв., представляваща
заплатени погасителни вноски по договор за кредит № PLUS-14037029 към „БНП Париба пърсънъл
файненс“ – ЕАД, през 2016 г., 2017 г. и 2018 г.;
– сумата в размер 488,96 лв., представляваща
левовата равностойност на 250 евро, получени от
Тодор Георгиев Митев суми чрез Western Union;
– сумата в размер 2046,76 лв., представляваща
заплатени погасителни вноски по разплащателна
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сметка в левове с IBAN BG73 STSA 9300 0014 4524
55 с титуляр Тодор Георгиев Митев по договор
за кредит № 14458688 към „Банка ДСК“ – ЕАД,
през 2009 г. и 2010 г.;
– сумата в размер 417,47 лв., представляваща
изтеглена през 2014 г. парична сума (начислена
лихва) от депозитна сметка в левове с IBAN
BG71 IORT 7380 2036 5183 00 с титуляр Тодор
Георгиев Митев;
– сумата в размер 376,50 лв., представляваща
изтеглена през 2014 г. парична сума (начислена
лихва) от депозитна сметка в левове с IBAN
BG44 IORT 7380 2036 5183 01 с титуляр Тодор
Георгиев Митев;
– сумата в размер 279,44 лв., представляваща
изтеглена през 2015 г. парична сума (начислена
лихва) от депозитна сметка в левове с IBAN BG17
IORT 7380 2036 5183 02 с титуляр Тодор Георгиев
Митев;
– сумата в размер 15 000 лв., представляваща
изтеглена през 2016 г. парична сума (главница)
от депозитна сметка в левове с IBAN BG87 IORT
7380 2036 5183 03 с титуляр Тодор Георгиев Митев;
– сумата в размер 431,20 лв., представляваща
изтеглена през 2015 г. и 2016 г. парична сума
(начислена лихва) от депозитна сметка в левове
с IBAN BG87 IORT 7380 2036 5183 03 с титуляр
Тодор Георгиев Митев;
– сумата в размер 474,33 лв., представляваща
изтеглена през 2014 г. парична сума (начислена
лихва) от депозитна сметка в евро с IBAN BG53
IORT 7380 2436 5183 00 с титуляр Тодор Георгиев
Митев;
– сумата в размер 444,07 лв., представляваща
изтеглена през 2014 г. парична сума (начислена
лихва) от депозитна сметка в евро с IBAN BG26
IORT 7380 2436 5183 01 с титуляр Тодор Георгиев
Митев;
– сумата в размер 280,80 лв., представляваща
изтеглена през 2015 г. парична сума (начислена
лихва) от депозитна сметка в евро с IBAN BG96
IORT 7380 2436 5183 02 с титуляр Тодор Георгиев
Митев;
– сумата в размер 18 580,39 лв., представляваща изтеглена през 2016 г. парична сума (главница)
от депозитна сметка в евро с IBAN BG69 IORT
7380 2436 5183 03 с титуляр Тодор Георгиев Митев;
– сумата в размер 491,44 лв., представляваща
изтеглена през 2015 г. и 2016 г. парична сума
(начислена лихва) от депозитна сметка в евро
с IBAN BG69 IORT 7380 2436 5183 03 с титуляр
Тодор Георгиев Митев.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Маргарита Трифонова Блажева:
– сумата в размер 23 068,27 лв., представляваща изтеглена парична сума (главница и начислени
лихви) от спестовен влог (ДСК Стимул) в лв. с
IBAN BG43 STSA 9300 0016 2190 74 с титуляр
Маргарита Трифонова Блажева през 2010 г.;
– сумата в размер 7289,94 лв., представляваща
изтеглена парична сума (главница и начислени
лихви) от спестовен влог (ДСК Стимул) в лв.
с IBAN BG43 STSA 9300 0016 2190 74 с титуляр
Маргарита Трифонова Блажева през 2011 г.;
– сумата в размер 1220,25 лв., представляваща
изтеглена парична сума (главница и начислени лихви) от срочен депозит (12 месеца) в лв.
с № 16871380 с титуляр Маргарита Трифонова
Блажева;
– сумата в размер 2250 лв., представляваща
изтеглена през 2013 г. парична сума (начислена
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лихва) от срочен депозит (12 месеца) в лв. с IBAN
BG60 FINV 9150 2015 3178 97 с титуляр Маргарита
Трифонова Блажева;
– сумата в размер 2000 лв., представляваща
изтеглена през 2014 г. парична сума (начислена
лихва) от срочен депозит (12 месеца) в лв. с IBAN
BG60 FINV 9150 2015 3178 97 с титуляр Маргарита
Трифонова Блажева;
– сумата в размер 1749 лв., представляваща
изтеглена през 2015 г. парична сума (начислена
лихва) от срочен депозит в лв. с IBAN BG80 FINV
9150 2016 1249 65 с титуляр Маргарита Трифонова
Блажева;
– сумата в размер 1191,80 лв., представляваща
изтеглена през 2016 г. парична сума (начислена
лихва) от свободен депозит в лв. с IBAN BG18
FINV 9150 2016 4403 61 с титуляр Маргарита
Трифонова Блажева;
– сумата в размер 40 000 лв., представляваща
изтеглена през 2016 г. парична сума (главница) от
срочен депозит в лв. с IBAN BG88 FINV 9150 2016
7060 45 с титуляр Маргарита Трифонова Блажева.
На основание чл. 147 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Тодор Георгиев Митев:
– сумата в размер 16 615 евро с левова равностойност в размер 32 496,12 лв. и 56 233 лв.,
представляващи иззети съгласно протокол за
претърсване и изземване в неотложни случаи
от 24.01.2017 г. по ДП № 23/2017 г. по описа на
ОДМВР – Плевен, парични суми от недвижим
имот, намиращ се в с. Буковлък, ул. Никопол № 67;
– иззети златни накити съгласно протокол
за претърсване и изземване в неотложни случаи
от 24.01.2017 г. по ДП № 23/2017 г. по описа на
ОДМВР – Плевен, от недвижим имот, намиращ
се в с. Буковлък, ул. Никопол № 67, както следва:
1 бр. полиетиленово пликче със самозалепващ
се отвор, съдържащ 2 бр. обеци от жълт метал,
всяка с формата на цифрата осем, с марка „Версаче“ – злато проба 585 с тегло 2,18 г, на стойност 131 лв.; 1 бр. пръстен дамски, тип решетка
с камъчета с овална форма – злато проба 585 с
тегло 5,39 г, на стойност 323 лв.; 1 бр. дамски
пръстен с овална хлътнала форма тип решетка
с камъчета – злато проба 585 с тегло 6,47 г, на
стойност 388 лв.; 1 бр. дамски пръстен „цвете“ с
камъчета тип роза – злато проба 585 с тегло 7,98 г,
на стойност 479 лв.; 1 бр. дамски пръстен „цвете“
с камъчета – злато проба 585 с тегло 10,82 г, на
стойност 649 лв.; 1 бр. дамски пръстен изпъкналоовална форма с кръгчета и камъчета – злато
проба 585 с тегло 6,81 г, на стойност 409 лв.; 1 бр.
дамски пръстен с три изпъкнали части с камъчета – злато проба 585 с тегло 6,56 г, на стойност
394 лв.; 1 бр. мъжки пръстен с марка „Версаче“,
камъче и тиксо в долния край – злато проба 585
с тегло 11,40 г, на стойност 684 лв.; 1 бр. мъжки
пръстен с инкрустирани по един орел в двете
му страни и камъчета – злато проба 585 с тегло
10,18 г, на стойност 610 лв.; 1 бр. гривна „верига“
с дължина 19 см – злато проба 750 с тегло 3,81 г,
на стойност 293 лв.; 1 бр. мъжки ланец, масивен с
марка „Версаче“ с дължина 64 см – злато проба 585
с тегло 84,60 г, на стойност 5076 лв.; 1 бр. дамски
ланец плетка с дължина 46 см – злато проба 585
с тегло 7,37 г, на стойност 442 лв.; 1 бр. дамски
ланец единична плетка с дължина 55 см – злато
проба 585 с тегло 28,69 г, на стойност 1721 лв.;
1 бр. мъжка масивна гривна, твърда с изобразена
мъжка глава – злато проба 585 с тегло 52,82 г, на
стойност 3169 лв.; 1 бр. дамска масивна твърда
гривна с гравирани цветя и листа – злато проба
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585 с тегло 12,66 г, на стойност 760 лв.; 1 бр.
дамска масивна гривна, смачкана в единия си
край с гравирани вълнообразни елементи – злато
проба 585 с тегло 14,98 г, на стойност 897 лв.; 1 бр.
малка дамска масивна гривна „Версаче“ – злато
проба 585 с тегло 18,17 г, на стойност 1090 лв.;
1 бр. дамска масивна гривна на пружина с две
топчета – злато проба 585 с тегло 12,66 г, на
стойност 760 лв.; 1 бр. дамска гривна с гравирани
ромбчета и листенца – злато проба 585 с тегло
12,10 г, на стойност 726 лв., 1 бр. дамска гривна,
едната половина гладка, а другата гравирана със
звездички – злато проба 585 с тегло 12,32 г, на
стойност 738 лв.; 1 бр. дамска масивна гривна с
гравирани шарки „Версаче“ листа – злато проба
585 с тегло 10,18 г, на стойност 610 лв.; 1 бр. дамска масивна гривна с гравирани 2 листа и цвете
помежду им – злато проба 585 с тегло 11,10 г, на
стойност 666 лв.; 1 бр. дамска масивна гривна с
гравирани листа, шарки, наподобяващи рибени
люспи, и четири кръга – злато проба 585 с тегло
5,25 г, на стойност 315 лв.; 1 бр. дамска масивна
гривна с гравирани плочки с листа в едната половина и триъгълници в другата половина – злато
проба 585 с тегло 15,84 г, на стойност 950 лв.; 1 бр.
дамска масивна гривна с гравирана по едната
половина шарка „Версаче“ и гладка втора половина – злато проба 585 с тегло 21,51 г, на стойност
1290 лв., 1 бр. дамски пръстен във формата на
листо с камъчета – злато проба 585 с тегло 4,44 г,
на стойност 266 лв.; 1 бр. дамски ланец – плетка с
дължина 50 см с висулка листенце – злато проба
585 с тегло 10,49 г, на стойност 629 лв., или общо
27 броя златни накити с пазарна стойност в размер
24 465 лв., и при условие на евентуалност, в случай
че до приключване на съдебното производство
с влязло в сила съдебно решение срещу имуществото, предмет на искове за реално отнемане с
правно основание чл. 142, ал. 2, т. 1 и 5 във връзка
с чл. 141 от ЗПКОНПИ, предявени срещу Тодор
Георгиев Митев и Маргарита Трифонова Блажева,
бъде проведено успешно принудително изпълнение
за удовлетворяване на вземания на кредитори
или се установи, че имуществото липсва или е
отчуждено, КПКОНПИ – София, представлявана
от председателя Пламен Георгиев, против Тодор
Георгиев Митев и Маргарита Трифонова Блажева,
и двамата от с. Буковлък, област Плевен, предявява
на основание чл. 151 във връзка чл. 142, ал. 2, т. 1
и 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ иск за присъждане
равностойността на това имущество в размер на
стойността, на която имуществото е възложено
в изпълнителното производство, респ. паричната
му равностойност.
Насрочва първо открито съдебно заседание
по делото за 17.06.2019 г. от 14 ч. Плевенският
окръжен съд указва, че срокът, в който заинтересованите лица могат да предявят своите претенции
върху гореописаното имущество, е най-късно до
датата на първото съдебно заседание – 17.06.2019 г.
1754
Софийският градски съд, търговско отделение, ТО, VІ-14 състав, призовава кредиторите на
„Витоша ризорт 2000“ – ООД, ЕИК 130123091, с
последен адрес област София (Столична), Столична община, София, бул. Цар Борис ІІІ № 152,
да се явят в съда на 19.03.2019 г. в 9 ч. като кредитори по частно търговско дело № 203/2019 г.,
заведено от Рахамим А. Леви, Рами Леви.
1736
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Софийският градски съд, търговско отделение, ТО, VІ-22 състав, призовава кредиторите на
„Болкън пропърти сървисис“ – ЕАД, с последен
адрес област София (Столична), Столична община, София, ул. Самоковско шосе № 7, район
„Младост“, да се явят в съда на 20.03.2019 г. в
11 ч. по частно търговско дело № 281/2019 г.,
заведено от „ВМ Финанс груп“ – АД.
1737
Софийският градски съд, търговско отделение,
ТО, VІ-12 състав, призовава кредиторите на „Рам
Инвестмънтс“ – ООД, ЕИК 175307377, с последен адрес област София (Столична), Столична
община, София, ул. 197 (ВЗ Малинова долина)
№ 13, вх. Д, ет. 5, ап. 15Б, район „Витоша“, кв.
Симеоново, да се явят в съда на 19.04.2019 г. в
11 ч. по частно търговско дело № 219/2019 г.,
заведено от „Рам Инвестмънтс“ – ООД.
1738

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български киноложки клуб
английски бултериер“ – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание
на 5.05.2019 г. в 10 ч. в София, бул. Симеоновско
шосе № 66, хотел „Брод“, конферентна зала, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове
на сдружението; 2. отчет на управителния съвет
за дейността през 2018 г. и приемане на отчета;
3. приемане на програма за дейността и бюджета
през 2019 г.; 4. промяна в устава на сдружението;
5. подготовка за провеждане на клубна изложба
през настоящата година; 6. разискване на други
въпроси. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1718
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на предприятията
за безмитна и тревъл ритейл търговия“ – София,
на основание чл. 10, ал. 1 от устава, решение
на УС от 31.01.2019 г. и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
3.05.2019 г. в 18 ч. на адрес – София, ул. Дунав
№ 1, ап. 3, при следния дневен ред: 1. приемане на решение за изменение на чл. 11, ал. 2 от
устава на сдружението; 2. приемане на решение
за прекратяване на сдружението, преминаване
в процедура по ликвидация и определяне на
срок за ликвидация; 3. приемане на решение за
определяне на ликвидатор; 4. доклад относно
финансовото състояние и очакваните бъдещи
разходи с оглед на прекратяването и ликвидацията; 5. други. Общото събрание се смята законно,
ако присъстват половината от всички членове на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час
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и ще се проведе на същото място и при същия
дневен ред, като се счита законно колкото и
членове да се явят. Писмените материали относно дневния ред на свиканото общо събрание,
включително проектът за изменение на устава,
ще са достъпни за членовете всеки работен ден
от 9 до 17 ч. на адрес: ул. Дунав № 1, ап. 3, и на
адреса на управление на сдружението и ще се
предоставят на всеки член при поискване.
1703
1. – Управителният съвет на сдружение „Пис
това спасителна служба“ – София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
15.05.2019 г. в 10 ч. в София, ул. Иван Денкоглу
№ 30, при следния дневен ред: 1. промяна на
управителния съвет на сдружение „Пистова спасителна служба“ в съответствие с изискванията
на ЗЮЛНЦ; 2. промяна на адреса на седалището
на сдружението; 3. промяна на реда и начина за
свикване на общо събрание на сдружение „Пистова спасителна служба“. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1706
8. – Управителният съвет на Фондация „Бъдеще за България“ – Пловдив, на основание
чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 2 от ЗЮЛНЦ
и чл. 8 от устава свиква по своя инициатива съб
рание на настоятелството и УС на фондацията
на 18.04.2019 г. в 13 ч. в офиса на фондацията на
адрес – Пловдив, ул. Ген. Радко Димитриев № 33,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
финансов отчет на фондацията за 2018 г. и отчета
на управителния съвет за дейността на фондацията през 2018 г.; 2. приемане на бюджета на
фондацията за 2019 г.; 3. приемане на програма за
дейността на фондацията през 2019 г.; 4. разни. В
случай че в 13 ч. на 18.04.2019 г. не е регистриран
необходимият кворум за провеждане на законно
събрание, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно същия
ден, на същото място и при същия дневен ред
независимо от регистрираните за участие в съб
ранието членове на настоятелството.
1741
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Княз Симеон Търновски“ – Стара
Загора, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
24.04.2019 г. в 17 ч. в кабинет 108 на Търговска
гимназия „Княз Симеон Търновски“, Стара Загора,
ул. Патриарх Евтимий № 114, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружението
за 2018 г.; 2. одобряване на годишния счетоводен отчет и баланс на сдружението за 2018 г.; 3.
приемане на нови членове на сдружението и нов
управителен съвет; 4. разни. 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 и ще се счита за редовно
независимо от броя на явилите се членове.
1700
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