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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Президент на Републиката
 Указ № 213 за награждаване на
г-н Кшищоф Краевски – извънреден и
пълномощен посланик на Република
Полша в Република България, с орден
„Стара планина“ първа степен

2

Министерски съвет
 Постановление № 189 от 5 септември 2018 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
 Постановление № 190 от 5 септември 2018 г. за допълнение на Наредбата за командировъчните средства
при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския
съвет от 2008 г.
 Постановление № 191 от 5 септември 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за
изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с
изявени дарби от държавни, общински
и частни училища през 2018 г., приета
с Постановление № 17 на Министерския съвет от 2018 г.
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 Постановление № 192 от 5 септември 2018 г. за допълнение на Постановление № 162 на Министерския съвет
от 2016 г. за определяне на детайлни
правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските
структурни и инвестиционни фондове
за периода 2014 – 2020 г.
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Министерство
на земеделието, храните
и горите
 Наредба № 5 от 3 септември 2018 г.
за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и
контрол, и за издаване на разрешение
за контролна дейност за спазване на
правилата на биологичното производство, както и за последващ официален
надзор върху контролиращите лица
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Министерство
на образованието и науката

3

 Наредба № 8 от 27 август 2018 г. за
придобиване на квалификация по професията „Машинен техник“
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УКАЗ № 213
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Кшищоф Краевски – извънреден и пълномощен посланик на Република
Полша в Република България, с орден „Стара
планина“ първа степен за неговите изключително големи заслуги за задълбочаването и
развитието на българо-полските отношения.
Издаден в София на 27 август 2018 г.
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Румен Радев
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Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189
ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Тарифа № 3 за таксите, които се
събират за консулско обслужване в системата
на Министерството на външните работи по
Закона за държавните такси, приета с Постановление № 333 на Министерския съвет от
2007 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2008 г.; изм. и доп.,
бр. 35 от 2009 г., бр. 18 и 34 от 2010 г. и бр. 4
и 70 от 2016 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 1 думите „в държавни таксови марки“ и запетаята след тях се заличават.
2. В чл. 7, ал. 1, в таблицата т. 2 се отменя.
3. В чл. 12, ал. 1, т. 6, в таблицата числото
„20“ се заменя с „10“.
4. В чл. 13:
а) в ал. 1, в таблицата т. 4 се отменя;
б) в ал. 3, в таблицата т. 6 се отменя;
в) алинея 6 се отменя;
г) създава се ал. 7:
„(7) За покриване на разходите за паспортно тяло, стикер и фолио Министерството на
външните работи превежда на всяко тримесечие на Министерството на вътрешните
работи сума в размер 5 евро в левовата им

равностойност, определена по централния
курс на Българската народна банка, за всеки
издаден временен паспорт.“
§ 2. В Тарифа № 4 за таксите, които се
събират в системата на Министерството на
вътрешните работи по Закона за държавните такси, приета с Постановление № 53 на
Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ,
бр. 27 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 9, 33 и 78 от
1999 г., бр. 43, 65 и 86 от 2000 г.; попр., бр. 27
от 2001 г.; изм. и доп., бр. 106 и 108 от 2001 г.,
бр. 24, 34, 39, 106 и 111 от 2003 г., бр. 15, 24,
32 и 36 от 2004 г., бр. 52 от 2006 г., бр. 16 и 21
от 2007 г.; попр., бр. 26 от 2007 г.; изм. и доп.,
бр. 32 и 75 от 2007 г., бр. 81 от 2008 г., бр. 27
от 2009 г., бр. 18 и 75 от 2010 г., бр. 2, 7, 51
и 77 от 2011 г., бр. 27 и 103 от 2012 г., бр. 38
от 2013 г., бр. 50 и 74 от 2014 г., бр. 6, 29 и 57
от 2015 г., бр. 66 от 2016 г., бр. 24 от 2017 г.
и бр. 39 и 49 от 2018 г.), се правят следните
изменения:
1. В чл. 32, т. 3 буква „а“ се отменя.
2. В чл. 48а ал. 3 се отменя.
Преходна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила един
месец след обнародването му в „Държавен
вестник“ с изключение на § 1, т. 1, която
влиза в сила от 1 януари 2019 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190
ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

за допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат,
приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 70 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2008 г., бр. 57 и
98 от 2009 г., бр. 40 от 2010 г., бр. 2 и 104 от
2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 2 и 108 от 2014 г.,
бр. 1 и 104 от 2016 г. и бр. 24 и 102 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 в
Таблицата на базисния размер на дневните
командировъчни пари във валута при дългосрочно командироване на служителите в задграничните представителства на Република
България в чужбина при условията и по реда,
определени със Закона за дипломатическата
служба, след ред № 58 се създава ред № 58а:
„
58а. Кралство Саудитска Арабия

евро 94

“
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§ 2. В приложение № 6 към чл. 13, ал. 1
и 2 в Таблицата на размера на средствата за
наем на обзаведено жилище за съответната
държава, определен в процент от базисния
размер на дневните командировъчни пари
във валута за 30 календарни дни, на ред
№ 14 след думите „Катар, Обединени арабски
емирства, Индонезия“ се поставя запетая
и се добавя „Кралство Саудитска Арабия“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на
деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2018 г., приета
с Постановление № 17 на Министерския
съвет от 2018 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2018 г.;
изм., бр. 55 от 2018 г.)

централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 38 475 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през
целия живот“, бюджетна програма „Развитие
на способностите на децата и учениците“ по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2018 г.
(2) Със сумата 60 210 лв. да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3, т. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2018 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши
налагащите се промени по централния бюджет,
включително по бюджетните взаимоотношения
на общините с централния бюджет за 2018 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 194 940 лв. за изплащане на
стипендии на ученици от общински и частни
училища и на ученици от държавни училища,
финансирани от Министерството на образованието и науката.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 152 955 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 41 985 лв., в т. ч. за
трансфер за Техническия университет – София,
3510 лв.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 2, т. 1
се предоставят по бюджетите на общините от

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и във връзка с чл. 55а от Закона за
публичните финанси и чл. 2 от Постановление
№ 17 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на
деца с изявени дарби от държавни, общински
и частни училища през 2018 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191
ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
Разпределение на допълнителните трансфери за изплащане от общинските училища на стипендии
на ученици по Раздел ІІ на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018 г.
Община

Област

Средства за стипендии на ученици от
общински училища
945

Средства за стипендии на ученици от
частни училища

Общо

Благоевград

Благоевград

945

Бургас

Бургас

9 720

9 720

Варна

Варна

20 520

20 520

Велико Търново

Велико Търново

3 780

3 780

С Т Р.
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Община

Горна Оряховица
Свищов
Стражица
Брегово
Видин
Враца
Роман
Габрово
Севлиево
Добрич
Кърджали
Дупница
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Септември
Плевен
Кубрат
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Столична
Самоков
Казанлък
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол

ВЕСТНИК

Средства за стипендии на ученици от
общински училища
Велико Търново
945
Велико Търново
810
Велико Търново
810
Видин
810
Видин
810
Враца
2 700
Враца
810
Габрово
4 320
Габрово
945
Добрич
3 645
Кърджали
2 835
Кюстендил
1 215
Кюстендил
1 755
Ловеч
945
Монтана
2 025
Пазарджик
945
Пазарджик
1 755
Плевен
2 970
Разград
1 080
Разград
1 890
Русе
9 855
Силистра
2 025
Сливен
4 725
София-град
42 795
София област
1 215
Стара Загора
5 400
Стара Загора
4 860
Търговище
1 080
Хасково
3 780
Шумен
1 890
Ямбол
2 430
ОБЩО:
149 040
Област
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Средства за стипендии на ученици от
частни училища

Общо

2
4
3
2
1
1
2

3 915

3 915

1
2
1
1
9
2
4
46
1
5
4
1
3
1
2
152

945
810
810
810
810
700
810
320
945
645
835
215
755
945
025
945
755
970
080
890
855
025
725
710
215
400
860
080
780
890
430
955

8199

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192
ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

за допълнение на Постановление № 162 на
Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
програмите, финансирани от Европейските
структурни и инвестиционни фондове за
периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 53 от
2016 г.; изм. и доп., бр. 30 и 68 от 2017 г. и
бр. 2 и 54 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 11, ал. 5 се създава т. 5:
„5. когато е налице пълно или частично
нефункциониране на информационни системи

или регистри, данните от които са необходими
при кандидатстване по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Параграф 1 се прилага и за започнатите
процедури за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ преди влизането в сила на
постановлението.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8204
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
НАРЕДБА № 5
от 3 септември 2018 г.

за прилагане на правилата на биологично
производство, етикетиране и контрол, и за
издаване на разрешение за контролна дейност
за спазване на правилата на биологичното
производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за:
1. прилагане на правилата на биологично
производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти,
продукти от аквакултури и храни, тяхното
етикетиране и контрола върху производството
и етикетирането им съгласно изискванията
на Регламент (EО) № 834/2007 на Съвета от
28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични
продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО)
№ 2092/91 (ОВ, бр. L 189 от 20.07.2007 г.) (Регламент (ЕО) № 834/2007) и Регламент (ЕО)
№ 889/2008 на Комисията от 5 септември
2008 г. за определяне на подробни правила за
прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на
Съвета относно биологичното производство
и етикетирането на биологични продукти по
отношение на биологичното производство,
етикетирането и контрола (ОВ, бр. L 250 от
18.09.2008 г.) (Регламент (ЕО) № 889/2008);
2. създаване и поддържане на информационни бази данни, за които не се събират
такси, на:
а) производителите, преработвателите и
търговците на земеделски продукти и храни,
произведени по биологичен начин;
б) лицата, които осъществяват контрол за
съответствие на биологичното производство;
в) посевен, посадъчен материал и семена
от картофи, произведени по правилата на
биологично производство;
3. прилагане на правила за преход към
биологично производство;
4. внос от трети държави на биологични
продукти и храни съгласно изискванията на
Регламент (ЕО) № 1235/2008 на Комисията
от 8 декември 2008 г. за определяне на под-

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

робни правила за прилагането на Регламент
(ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение
на режима за внос на биологични продукти от трети държави съгласно чл. 25в от
ЗПООПЗПЕС (ОВ, бр. L 334 от 12.12.2008 г.)
(Регламент (ЕО) № 1235/2008);
5. издаване на разрешение за контролна
дейност и последващ официален надзор върху
дейността на контролиращите лица, в т.ч.
делегиране на задачи на контролиращите
лица съгласно чл. 27, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 834/2007;
6. състава и функциите на постоянната
междуведомствена консултативна комисия
по биологично производство, наричана по
нататък „комисията“;
7. офи ц иа лен кон т рол на биолог и ч но
произведени земеделски продукти и храни
съгласно чл. 25а от Закона за прилагане
на Общата орга н иза ц и я на пазари т е на
земеделски продукти на Европейския съюз
(ЗПООПЗПЕС);
8. взаимодействие между институции, имащи компетенции по отношение на надзора
и контрола в биологичното производство
съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007.
Чл. 2. (1) Министърът на земеделието,
храните и горите е компетентен орган при
провеждане на политиката на Европейския
съюз (ЕС) и националната политика в областта на биологичното производство, надзора и контрола по смисъла на чл. 16, ал. 1
ЗПООПЗПЕС.
(2) Дейността на компетентния орган се
подпомага от компетентното звено, определено съгласно Устройствения правилник на
Министерството на земеделието, храните и
горите.
(3) Министърът на земеделието, храните
и горите утвърждава процедури и образци
на документи по отношение на дейността
на звеното по ал. 2.
(4) Министърът на земеделието, храните и
горите издава, отнема, предсрочно прекратява
или ограничава обхвата на разрешенията по
чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС.
(5) Министърът на земеделието, храните
и горите разрешава със заповед:
1. от 10 % до 40 % подновяване на стадо
с небиологично отглеждани нераждали женски коне или говеда, включително видовете
bubalus и bison, и от 20 % до 40 % подновяване на стадо с небиологично отглеждани
нера ж да ли женск и свине, овце или кози
съгласно чл. 9, параг раф 4 от Регламент
(EО) № 889/2008;
2 . ж и во т новъ д н и т е п ра к т и к и с ъглас но чл. 18, параграф 1 от Регламент (EО)
№ 889/2008 на Комисията по отношение на
поставяне на еластични пръстени на опаш-
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ките на агнетата, подрязване на опашките
на животните, изрязване на зъбите, рязане
на човката и обезроговяване;
3. използване на синтетични витамини А,
Д и Е съгласно чл. 22, буква „ж“ от Регламент
(EО) № 889/2008 на Комисията;
4. едновременно производство на аквакултурни животни по биологичен и небиологичен
начин съгласно чл. 25в от Регламент (EО)
№ 889/2008;
5. изключения по отношение на преходните
периоди за растения и растителни продукти
съгласно чл. 36, параграф 2 – 4 от Регламент
(EО) № 889/2008;
6. изключения по отношение на преходните периоди за пасища и места на открито
съгласно чл. 37, параграф 2 от Регламент
(EО) № 889/2008;
7. изключения по отношение на преходните
периоди за производство на аквакултурни
животни съгласно чл. 38а, параграф 2 от
Регламент (EО) № 889/2008;
8. връзване на животни съгласно чл. 39
от Регламент (EО) № 889/2008;
9. паралелно производство съгласно чл. 40
от Регламент (EО) № 889/2008;
10. използване на отглеждани по небиологичен начин птици и ярки съгласно чл. 42
от Регламент (EО) № 889/2008;
11. използване на семена или вегетативен размножителен материал, които не са
произведени по метода на биологичното
производство съгласно чл. 45, параграф 8 от
Регламент (EО) № 889/2008;
12. изключения от разпоредбите за производството, свързани с бедствия съгласно
чл. 47 от Регламент (EО) № 889/2008;
13. използва не на небиолог и ч н и с ъ ставки съгласно чл. 29 от Регламент (EО)
№ 889/2008.
Чл. 3. Официалният контрол по чл. 1, т. 4
и 7 се осъществява от Българската агенция
по безопасност на храните (БАБХ).
Ч л . 4 . (1) Кон т р о л ът з а с п а зв а не н а
п ра ви лат а за биолог и ч но п р оизводс т во,
преработка, етикетиране, търговия, внос и
износ на земеделски продукти, продукти от
аквакултури, храни и фуражи в Република
България в съответствие с разпоредбите на
Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО)
№ 889/2008, ЗПООПЗПЕС и тази наредба
с е ос ъщес т вя ва о т кон т рол и ра щ и л и ца,
получили разрешение съгласно чл. 18, ал. 1
ЗПООПЗПЕС.
(2) Изключения от правилата за биологично производство се разрешават предварително
писмено от контролиращите лица при:
1. управление на пчелини с цел опрашване на култури съгласно чл. 41 от Регламент
(EО) № 889/2008 на Комисията;
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2. използване на небиологични протеинови
фуражи от растителен и животински произход за животни съгласно чл. 43 от Регламент
(EО) № 889/2008;
3. употреба на произведен по небиологичен начин пчелен восък съгласно чл. 44 от
Регламент (EО) № 889/2008;
4. използване на семена или вегетативен размножителен материал, които не са
произведени по метода на биологичното
производство съгласно чл. 45, параграф 5 от
Регламент (EО) № 889/2008;
5. угояване на възрастни говеда за месо
в затворени помещения съгласно чл. 46 от
Регламент (EО) № 889/2008;
6. добавяне на екстракт от небиологични
дрожди съгласно чл. 46а от Регламент (EО)
№ 889/2008.
Г л а в а

в т о р а

ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛА ЗА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ И ХРАНИ
Раздел I
Общи правила
Чл. 5. (1) Тази наредба се прилага за:
1. продукти по чл. 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007, както и за дрожди,
използвани за храна или фураж, с изключение на продуктите от лов и риболов на
диви животни, които не се определят като
биологично производство;
2. всеки оператор по чл. 1, параграф 3 от
Регламент (ЕО) № 834/2007.
(2) Наредбата не се прилага за заведенията
за обществено хранене.
Чл. 6. Всичк и етапи на производство,
обработка и разпространение на биологични
продукти, контрол и надзор се осъществяват
при спазване на изискванията на Регламент
(ЕО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008
и Регламент (ЕО) № 1235/2008, ЗПООПЗПЕС,
тази наредба и други действащи европейски
и национални нормативни актове, когато е
приложимо.
Раздел II
Специфични правила
Чл. 7. (1) Събирането на диворастящи
растения и части от тях се счита за метод
на биологично производство при условията
на чл. 12, параграф 2 от Регламент (ЕО)
№ 834/2007, Наредба № 2 от 2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки
и генетичен материал от лечебни растения и
при спазване на следните изисквания:
1. въз основа на договор за контрол и
сертификация с контролиращо лице;
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2. най-малко три години преди събирането
териториите не са третирани с продукти,
разли чни о т разрешени т е за у по т реба в
Приложение I и Приложение II от Регламент
(ЕО) № 889/2008; нетретирането се доказва
с декларация от собственика;
3. зоните не са подложени на индустриални
замърсители и/или интензивен автомобилен
трафик, като минималното отстояние е не
по-малко от 10 км, удостоверено с карта в
съответен мащаб;
4. извършва се от обучени събирачи по
списък, който операторите, съответно подизпълнителите, поддържат ведно с писмени
доказателства за проведени обучения.
(2) Контролиращото лице предварително
писмено одобрява карти на териториите, на
които ще се събират диворастящите. Операторът, съответно подизпълнителят, и контролиращото лице поддържат доказателства
за одобренията.
Чл. 8. При производството на растителни
култури операторите, съответно подизпълнителите, предоставят ежегодно до 1 октомври
прог рамата по чл. 71 от Регламент (ЕО)
№ 889/2008 на контролиращото лице преди
сеитба, съответно засаждане. При промяна
програмата се изпраща също преди сеитба,
съответно засаждане.
Чл. 9. (1) При отглеждане на култивирани
гъби могат да се използват субстрати от компоненти съгласно чл. 6, подточки „а“ – „д“
от Регламент (EO) № 889/2008. В случай че
продуктите, посочени в т. 1, буква „а“, не са
налични, се използват включени в Приложение I от Регламент (ЕО) № 889/2008 продукти,
които количествено не надвишават 25% от
теглото на всички елементи на субстрата,
като се изключи опаковъчният материал и
добавената вода преди компостирането.
(2) Преходните периоди за отглеж дане
на гъби са съгласно чл. 36, параграф 1 от
Регламент (ЕО) № 889/2008 в зависимост от
типа на отглеждането им, като едногодишни
и многогодишни.
(3) Мицел от производствената единица
може да се използва като размножителен
материал.
(4) Правилата по чл. 45, параграф 2 от
Регламент (EO) № 889/2008 не се прилагат
за гъби и мицел.
Чл. 10. Откритите заградени площи остават празни между отглеждане на две партиди птици за период не по-малък от 14 дни.
Операторите, съответно подизпълнителите,
вписват информация за прилагането на този
период в дневника на стопанството.
Чл. 11. При отглеждане на пчелни семейства по биологичен начин с цел производство и продажба на пчелни майки и рояци
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се спазват изискванията на Наредба № 47
от 2003 г. за производство и предлагане на
пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на
регистър (ДВ, бр. 103 от 2003 г.).
Чл. 12. Периодът на некултивиране след
всеки производствен цикъл в садкови системи
в открити води в морето и при други методи
на производство, при които се използват резервоари, рибовъдни басейни и клетки, е не
по-малък от 14 дни. Операторите, съответно
подизпълнителите, вписват информация за
прилагането на този период в дневника на
стопанството.
Раздел ІІІ
Издаване на заповеди от министъра на земеделието, храните и горите по чл. 2, ал. 5
Чл. 13. (1) За издаване на заповед по
чл. 2, ал. 5, т. 1 – 14 операторът, съответно
подизпълнителят, подава заявление по образец, утвърден със заповед на министъра
на земеделието, храните и горите и публикуван на страницата на Министерството на
земеделието, храните и горите. В случаите
по чл. 18, ал. 1, т. 2 заявлението се подава
от контролиращото лице на оператора, съответно подизпълнителя.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие на договор за контрол и сертификация с контролиращото лице;
2. становище, доклад от правоспособно
лице, което има компетенции по отношение
на подаденото заявление в случаите по чл. 2,
ал. 5, т. 2, 3 и 8.
(3) Компетентното звено изисква от съответното контролиращо лице да предостави:
1. копие от последния инспекторски доклад;
2. информаци я за наложени мерк и от
приложение № 3.
(4) Компетентното звено разглежда заявлението и приложените към него документи
в срок до 10 работни дни от постъпване на
заявлението. При установени пропуски и/
или несъответствия операторът, съответно
подизпълнителят, се уведомява в писмен
вид в срок до 3 работни дни от установяването им, като се определя срок от 10 дни за
отстраняване на установените пропуски и/
или несъответствия.
(5) В случай че в определения по ал. 4
срок пропуск ите и/или несъответстви ята
не бъдат отстранени, административното
производство се прекратява.
(6) В срок до 5 работни дни от разглеждане на заявлението или от получаване на
информацията за отстраняване на пропуските
и/или несъответствията компетентното звено
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прави предложение до комисията по чл. 59 за
разглеждане на заявлението с приложеното
към него досие.
(7) Комисията по чл. 59 изготвя в срок до
5 работни дни предложение до министъра
на земеделието, храните и горите за издаване на заповед за разрешение или прави
мотивиран отказ.
(8) Министърът на земеделието, храните
и горите издава заповед за разрешение или
прави мотивиран отказ в срок до 30 работни
дни от постъпване на заявлението на база
становище на комисията по чл. 59.
(9) В случай на необходимост от уточняване на обстоятелства и в случаите по ал. 4,
6 и 7 срокът по ал. 8 спира да тече.
(10) Ком пе т ен т но т о звено и нформ и ра
оператора, съответно подизпълнителя и контролиращо лице, за издадените от министъра
на земеделието, храните и горите заповеди
по чл. 2, ал. 5 в срок до 3 дни от тяхното
издаване. Контролиращите лица следят за
прилагане на издадените заповеди.
Чл. 14. В случаите по чл. 2, ал. 5, т. 1
към заявлението се прилагат:
1. копие на договор с регистриран ветеринарен лекар;
2. становище на регистриран ветеринарен
лекар.
Чл. 15. В случаите по чл. 2, ал. 5, т. 2
към заявлението се прилагат:
1. копие на договор с регистриран ветеринарен лекар;
2. становище на регистриран ветеринарен
лекар за необходимостта за извършване на
манипулацията.
Чл. 16. В случаите по чл. 2, ал. 5, т. 3
към заявлението се прилагат:
1. копие на договор с регистриран ветеринарен лекар;
2. предписание от регистриран ветеринарен лекар;
3. декларация от производителя, че са
идентични на витамини, получени от селскостопански продукти.
Чл. 17. В случаите по чл. 2, ал. 5, т. 4 се
изисква служебно документ за регистрация
от Изпълнителната агенция по рибарство и
аквакултури по чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите.
Чл. 18. (1) В случаите по чл. 2, ал. 5, т. 5
се прилагат:
1. при признаване със задна дата на част
от преходния период:
а) описание на историята на парцелите за
период три години преди датата на включване на парцела в система за контрол; във
формуляра се описват културите, използваните торове и средства за растителна защита
съгласно приложение № 1;
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б) протокол за пробовземане и резултати
от анализ на почвени проби на всеки от
парцелите по т. 1, буква „а“, съгласно стойностите, посочени в Наредба № 3 от 2008 г. за
нормите за допустимо съдържание на вредни
вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.)
(Наредба № 3 от 2008 г.), изследванията да
са извършени от акредитирана лаборатория
съгласно ISO/IEC 17025/2017;
2. при увеличаване на преходния период:
а) протокол за пробовземане и резултати
от анализ на почвени проби на всеки от
парцелите съгласно стойностите, посочени в
Наредба № 3 от 2008 г, изследванията трябва
да са извършени от лаборатория, акредитирана съгласно ISO/IEC 17025/2017 ;
б) списък на парцели, предложени за
увеличаване на преходния период, с идентификатор по КВС или КК;
в) становище от Селскостопанската академия за периода на разпад на установените
неразрешени продукти и/или вещества.
(2) Максималният допустим срок за признаване по ал. 1, т. 1 е 12 месеца за едногодишни полски култури, ливади и площи
с многогодишни фуражни култури и 18 месеца за многогодишни култури, различни
от фуражните, от датата на стартиране на
преходния период.
(3) При изтичане на преходния период
по ал. 1, т. 2 и преди издаване на писмено
доказателство по чл. 29 от Регламент (ЕО)
№ 834/2007 за биологична проду к ци я на
парцелите, за които е удължен преходният
период, контролиращото лице взема проби,
които предоставя за анализ в лаборатория,
акредитирана съгласно ISO/IEC 17025/2017.
(4) В случаите по ал. 1, т. 2 при установени
неразрешени за биологичното производство
продукти и/или вещества с период на разпад
над 5 години комисията по чл. 59 изпраща
становище до контролиращото лице за предприемане на действи я по изк лючване от
система на контрол.
(5) Кон т р о л и ра що т о л и це у в едом я в а
останалите контролиращи лица, получили
разрешение по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС,
за парцелите по ал. 4.
(6) Парцелите по ал. 4 не могат да бъдат
включени в система на контрол до изтичане на периода на разпад на установените
неразрешени за биологичното производство
продукти и/или вещества.
Чл. 19. (1) В случаите по чл. 2, ал. 5, т. 6
се прилагат:
1. описание на историята на полетата, за
които се подава заявлението за намаляване
на преходния период, за период три години
преди датата на подписване на договора за
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контрол и сертификация с контролиращото
лице; във формуляра се описват културите,
използваните торове и средства за растителна
защита съгласно приложение № 1;
2. протокол за пробовземане и резултати
от анализ на почвени проби на всеки от
парцелите, предложени за намаляване на
преходни я период, съгласно стойностите,
посочени в Наредба № 3 от 2008 г., изследванията да са извършени от лаборатория,
акредитирана съгласно ISO/IEC 17025/2017;
3. списък на парцел и, п ред ложен и за
намаляване на преходния период, с идентификатор по КВС или кадастрална карта;
4. копие от дневниците на стопанството,
които доказват, че площите са използвани
от нетревопасни видове.
(2) Преходният период по ал. 1 може да
бъде намален до шест месеца от датата на
стартирането му.
Чл. 20. (1) В слу чаите по чл. 2, ал. 5,
т. 7 към заявлението се прилага протокол
за пробовземане и резултати от анализ на
проби от лаборатория, акредитирана съгласно
ISO/IEC 17025/2017, доказващи липсата на
неразрешени за биологичното производство
продукти.
(2) Максималният допустим срок за признаване със задна дата е:
1. дванадесет месеца за съоръжения, които
не могат да бъдат източвани, почиствани и
дезинфекцирани;
2. шест месеца за съоръжения, които са
източени или са преминали период на некултивиране.
Чл. 21. В случаите по чл. 2, ал. 5, т. 8
към заявлението се прилагат:
1. копие на договор с регистриран ветеринарен лекар;
2. становище на ветеринарен лекар за
необходимостта от връзването на животните.
Чл. 22. В случаите по чл. 2, ал. 5, т. 9
към заявлението се прилагат:
1. при многогодишни култури:
а) план за преобразуване;
б) доказателства от оператора, съответно
подизпълнителя, за постоянното разделяне
на продукцията;
в) декларация от оператора, съответно
подизпълнителя, че ще уведомява писмено
контролиращото лице в срок до 5 дни преди
прибиране и до 5 дни след приключване на
събирането на реколтата;
г) доказателства от оператора, съответно
подизпълнителя, за контролните мерки, посочени в глави 1 и 2 от дял IV от Регламент
(EО) № 889/2008 на Комисията;
2. за площи, използвани за образователни
или научни програми, се прилагат докумен-
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ти съгласно т. 1 с изключение на план за
преобразуване;
3. при производство на семена, вегетативен
размножителен материал и разсад се прилагат документи съгласно т. 1 с изключение
на план за преобразуване;
4. при тревни площи:
а) декларация, че площите се използват
единствено за паша;
б) списък по видове тревопасни животни,
които ще пашуват на тях;
в) копие на дневник за мероприятията върху тревните площи, използвани за пашуване;
г) списък на всички видове тревопасни
ж и во т н и в с т опа нс т во т о: биолог и ч н и, в
преход и конвенционални;
5. при отглеждане на животни от един и
същи вид, използвани за образователни или
научни програми:
а) писмена информация за контролните
мерки за отделяне на животни, продукти,
тор, хранителни смески на всяка от единиците; контролните мерки се съгласуват с
контролиращото лице;
б) операторът, съответно подизпълнителят, уведомява контролиращото лице за
всички произведени продукти, техните количества, приложени мерки за разделянето им
и всяка доставка или продажба на животни
и животински продукти.
Чл. 23. В случаите по чл. 2, ал. 5, т. 10
към заявлението се прилагат:
а) документ за произход и възраст на
пилетата и/или ярките;
б) декларация от продавача, че ярките,
предназначени за снасяне на яйца, са отглеждани съгласно разпоредбите на раздели 3 и
4 от глава 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008;
в) декларация от заявителя, че не притежава други ярки в стопанството;
г) инспекторск и док лад от последната
проведена проверка на биологичното производство на фураж на стопанството, в което
ще бъдат отглеждани ярките;
д) писмени доказателства за липса на
достатъчно биологични птици или ярки.
Чл. 24. В случаите по чл. 2, ал. 5, т. 11
към заявлението се прилагат:
1. доказателства от оператора, съответно
подизпълнителя, относно необходимостта за
използване на даден сорт, който е с голямо
значение за неговото стопанство, при налични
други сортове в базата данни по чл. 42, ал. 1;
2. декларации от производителя, че посевният и/или посадъчният материал и/или
семена от картофи не са:
а) третирани с продукти за растителна
защита, които не са вписани в Приложение II
от Регламент (ЕО) № 889/2008;
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б) произведени с употребата на ГМО и/
или продукти от тях;
в) произведени по методите на хидропонно
производство.
Чл. 25. В случаите по чл. 2, ал. 5, т. 12
към заявлението се прилагат доказателства
и обосновка от оператора относно необходимостта от издаването є.
Чл. 26. В случаите по чл. 2, ал. 5, т. 13
се прилагат доказателства, че съответната
съставка не е произведена в достатъчно количество в ЕС в съответствие с разпоредбите
за биологично производство или не може да
бъде внесена от трети държави.
Чл. 27. Операторът, съответно подизпълнителят, съхранява в срок до 5 години писмени
доказателства за издадените му заповеди за
разрешения.
Раздел IV
Изключения, разрешавани от контролиращи
лица
Чл. 28. (1) За разрешаване на изключение
по чл. 4, ал. 2, т. 1 – 6 операторът, съответно подизпълнителят, подава предварително
писмено заявление до контролиращото лице
за издаване на разрешение.
(2) Контролиращото лице разглеж да и
издава или мотивирано отказва издаване на
разрешение по чл. 4, ал. 2 в срок до 1 месец
от подаване на заявлението.
(3) В случаите по чл. 4, ал. 2, т. 3 контролиращото лице взема проби от восък
и ги предоставя за анализ в акредитирана
лаборатория съгласно ISO/IEC 17025/2017 за
установяване на неразрешени за биологичното
производство вещества.
(4) Контролиращото лице съхранява заявлението по ал. 1 и приложените документи
за период от най-малко пет години от датата
на подаването му.
Чл. 29. В случаите по чл. 4, ал. 2, т. 1 се
прилагат следните документи:
1. карта на площадката, на която ще бъдат
разположени пчелините, и в кои имоти по
КК и КВС;
2. информация за броя на биологичните и
небиологичните пчелни семейства;
3. декларация от оператора, съответно
подизпълнителя, че получената продукция
няма да се продава с позоваване на метода
за биологично производство.
Чл. 30. В случаите по чл. 4, ал. 2, т. 2 се
прилагат следните документи:
1. доказателства, че няма налични биологични протеинови фуражи;
2. декларация, че фуражите ще се използват
само за свине и птици;
3. план за фуражните дажби.
Чл. 31. В случаите по чл. 4, ал. 2, т. 3 се
прилагат следните документи:
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1. писмено доказателство, че няма наличен
пчелен восък, произведен от биологични единици, чрез запитване до най-малко 10 оператори, съответно подизпълнители, преминали
преходния период, като производствените
единици трябва да са разположени в наймалко 5 района от страната;
2. писмен отговор, че операторите, съответно подизпълнителите по т. 1, не търгуват
с пчелен восък от биологично пчеларство;
3. копие от записи в дневника на стопанството относно събирането на пчелния восък
от восъчните запечатки.
Чл. 32. (1) В случаите по чл. 4, ал. 2, т. 4
се прилагат:
1. обосновка от оператора относно необходимостта от издаване на разрешение;
2. справка за наличие на биологичен посевен и/или посадъчен материал и/или семена
от картофи от базата данни по чл. 42, ал. 1;
3. декларации от производителя, че посевният и/или посадъчният материал и/или
семена от картофи не са:
а) третирани с продукти за растителна
защита, които не са вписани в Приложение II
от Регламент (ЕО) № 889/2008;
б) произведени с употребата на ГМО и/
или продукти от тях;
в) произведени по методите на хидропонно
производство.
(2) Разрешението по чл. 4, ал. 2, т. 4 се дава
преди засяване и/или засаждане на културата.
(3) Разрешението по чл. 4, ал. 2, т. 4 се
издава на индивидуални производители и е
валидно за една стопанска година.
Чл. 33. В случаите по чл. 4, ал. 2, т. 5 се
прилагат следните документи:
1. копие на договор с регистриран ветеринарен лекар;
2. становище на ветеринарен лекар;
3. справка за площта на помещенията, в
които ще се отглеждат животните за угояване, спазвайки минимална площ на закрито
съгласно Приложение III от Регламент (EО)
№ 889/2008.
Чл. 34. В случаите по чл. 4, ал. 2, т. 6 се
прилагат следните документи:
1. доказателство за липса на биологични
дрожди или автолизат;
2. декларация от продавача, че не са произведени с употребата на ГМО и/или продукти
от тях;
3. декларация от оператора, съответно
подизпълнителя, че ще се добавят до 5 %
екстракт от небиологични дрожди или автолизат, изчислени като сухо вещество от
цялото количество.
Чл. 35. (1) Контролиращото лице регистрира всички разрешения по чл. 4, ал. 2 в базата
данни по чл. 45 и в отчетната си документация.
(2) Контролиращото лице изготвя и изпраща
до 31 януари годишен доклад до министъра
на земеделието, храните и горите за всички
издадени разрешения по чл. 4, ал. 2, т. 4.
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(3) Министърът на земеделието, храните и
горите изготвя обобщен доклад до Европейската комисия (ЕК) и държавите членки за
всички издадени разрешения по чл. 2, ал. 5,
т. 11 и по чл. 4, ал. 2, т. 4.
(4) Операторът, съответно подизпълнителят, съхранява писмени доказателства за
издадените разрешения.
Раздел V
Правила за преход към биологично производство по чл. 1, т. 3
Чл. 36. (1) Земеделско стопанство преминава към биологично производство на
земеделски продукти, когато са изпълнени
следните условия:
1. операторът, съответно подизпълнителят,
има сключен договор за контрол и сертификация с одобрено от министъра на земеделието,
храните и горите контролиращо лице;
2. операторът, съответно подизпълнителят,
е уведомил министъра на земеделието, храните и горите в срок един месец от датата
на сключване на договора за контрол и сертификация за преминаване към биологично
производство;
3. операторът, съответно подизпълнителят, е уведомил министъра на земеделието,
храните и горите в срок един месец от датата на сключване на договор/допълнително
споразумение за включване на нова дейност
в система на контрол.
(2) Преходният период към биологично
производство за дейност започва да тече от
датата на уведомлението по ал. 1, т. 2 и/или
т. 3.
(3) Преходният период за нови парцели
и/или животни, и/или пчелни семейства, и/
или аквакултури при вече обявена дейност
започва от датата на включването им в система на контрол.
(4) Продъл ж ителност та на преходните
периоди е съгласно дял II, глава 5 от Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията, като
преходният период за площи, оставени под
угар, е най-малко две години.
(5) При изтичане на преходния период по
ал. 2 и/или ал. 3 и преди издаване на писмено доказателство по чл. 29 от Регламент
(EО) № 834/2007 на Съвета за биологична
продукция контролиращото лице взема проби
и ги предоставя за анализ за установяване на
наличието на продукти, които не са разрешени
за биологичното производство, в лаборатория,
акредитирана съгласно ISO/IEC 17025/2017.
В срок до 10 работни дни от получаване на
лабораторния анализ, удостоверяващ липса
на неразрешени вещества, и след изтичане
на п реходни я период се издава писмено
доказателство по чл. 29 от Регламент (EО)
№ 834/2007 за биологична продукция.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

Раздел VI
Правила за употребата на термини и означения на биологични продукти и храни и
контрол върху употребата им
Чл. 37. (1) Термините и означенията за
биологичен метод при етикетиране се използват съгласно разпоредбите на чл. 23, 24 и 25
на Регламент (ЕО) № 834/2007 и дял III от
Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията.
(2) Национални и частни знаци могат да
се използват при етикетирането, представянето и рекламирането на продукти, които
отговарят на изиск вани ята на Регламент
(EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) № 889/2008
и тази наредба.
(3) Националният знак „Калинка“ може
да се използва при етикетирането и/или рекламирането на земеделски продукти, храни
и съставките им като означение за биологичен метод на производство и преработка
при спазване на разпоредбите на ал. 1 и 2
съгласно приложение № 2.
(4) Н а ц ион а л н и я т з н а к „К а л и н к а“ е
изключителна собственост на МЗХГ и се
предоставя за употреба на одобрените от
министъра на земеделието, храните и горите
контролиращи лица.
Чл. 38. (1) Официалният контрол в търговската мрежа върху употребата на термини и означения за биологичен метод на
производство на х рани се у пра ж н ява от
длъжностни лица от БАБХ в съответствие с
изискванията на Регламент (ЕО) № 882/2004
на Европейския парламент и на Съвета от
29 април 2004 г. относно официалния контрол,
провеждан с цел осигуряване на проверка
на съответствието със законодателството в
областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и
хуманното отношение към животните (ОВ,
бр. L 165 от 30.04.2004 г.).
(2) При упражняване на официалния контрол по ал. 1 длъжностните лица от БАБХ
прилагат правомощи ята си по Закона за
храните и тази наредба.
(3) Българската агенция по безопасност
на храните изготвя до 31 януари годишен
доклад до министъра на земеделието, храните
и горите за осъществения контрол по ал. 1.
Докладът съдържа информация относно:
1. броя на извършените проверки по категории съгласно чл. 39, ал. 3 и списъка на
лицата, върху които е упражнен контрол;
2. броя на констатираните нарушения,
издадените актове, списъка на нарушителите, издадените наказателни постановления,
влезлите в сила наказателни постановления,
наложените санкции.
Чл. 39. (1) При упражняване на контрол
по чл. 38, ал. 1 длъжностните лица от БАБХ:
1. извършват п роверк и в обек т и т е за
търговия на едро и дребно и на общинските
пазари за продажба на биологични продукти;
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2. изискват документи относно употребата
на термини и означения за биологичен метод
на производство и преработка на растения,
животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури
и х рани в съот ветст вие с изиск вани я та,
предвидени в Регламент (EО) № 834/2007,
Регламент (ЕО) № 889/2008, ЗПООПЗПЕС
и тази наредба;
3. издават предписания за изтегляне от
търговската мрежа на растения, животни и
аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, ако
се констатира, че за същите са използвани
неправомерно термини и означения за биологичен метод на производство и преработка,
в съответствие с изискванията, предвидени в
Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО)
№ 889/2008, ЗПООПЗПЕС и тази наредба;
4. издават предписания и/или актове за
констатираните нарушения съгласно чл. 65
ЗПООПЗПЕС;
5. у п ра ж н я ват пос лед ва щ кон т рол за
проверка на изпълнение на предписанията
по т. 3 и 4.
(2) Официалните проверки се извършват
планово, внезапно и/или по сигнал. Проверките се планират и отчитат в рамките
н а Е д и н н и я м ног ог од и шен н а ц ион а лен
контролен план на Република България за
храни, фуражи, здравеопазване на животните
и хуманно отношение към тях и защита на
растенията.
(3) При извършване на проверка в обектите
по ал. 1, т. 1 длъжностните лица от БАБХ
проверяват изпълнението на разпоредбите
на чл. 25, ал. 3 – 5 ЗПООПЗПЕС.
(4) При извършване на контрол по чл. 31
длъжностните лица от БАБХ съставят протокол за резултатите от извършените проверки
по ал. 1, копие от който се предоставя на
управителя или упълномощен негов представител веднага след извършване на проверката.
(5) Управителят или упълномощен негов
представител или служител на контролиран
обект по ал. 1, т. 1 е длъжен да:
1. предостави на длъжностните лица от
БАБХ свободен достъп до обектите и продуктите, подлежащи на контрол по чл. 30;
2. предостави на длъжностните лица от
БА БХ ц я лата док у мен та ц и я, свърза на с
контрола по чл. 30;
3. изпълнява издадените предписания по
ал. 1, т. 3 и 4.
(6) При установяване на нередности и/
или нарушения на биологични продукти в
търговската мрежа БАБХ изпраща копие на
акта за установяване на административно
нарушение до компетентното звено и контролиращото лице на оператора, съответно
подизпълнителя, в срок до 3 работни дни от
връчването му на нарушителя.
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Раздел VII
Прилагане на правила за внос от трети държави на биологични продукти по чл. 1, т. 4
Чл. 40. (1) Растения, животни и аквакулт у ри, растителни, ж ивотинск и прод у кти,
продукти от аквакултури и храни, произведени по биологичен начин, се внасят от
трети държави съгласно чл. 32 от Регламент
(EО) № 834/2007 при спазване на следните
изисквания:
1. внасяните растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти,
продукти от аквакултури и храни отговарят на
изискванията на Регламент (EО) № 834/2007,
Регламент (ЕО) № 889/2008 и са придружени от писмено доказателство по чл. 29 от
Регламент (ЕО) № 834/2007 за продукти от
биологично производство в Европейската
общност съгласно чл. 13 от Регламент (ЕО)
№ 1235/2008;
2. вносителят (търговецът) подлежи на
контрол и сертификация в съответствие с
изискванията на Регламент (EО) № 834/2007,
Регламент (ЕО) № 889/2008 и тази наредба и
предоставя оригинал на документ, издаден
съгласно чл. 29, параграф 1 от Регламент
(EО) № 834/2007, и е спазено условието на
чл. 18, ал. 3 от ЗПООПЗПЕС;
3. третата страна на произход, от която
се извършва вносът, трябва да е включена
в списъка на Приложение ІІІ по чл. 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1235/2008.
(2) Растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от
аквакултури и храни, произведени по правила
за биологично производство, равностойни на
изискванията на Регламент (EО) № 834/2007
и Регламент (ЕО) № 889/2008, се внасят от
трети държави съгласно чл. 33, параграф 2
от Регламент (EО) № 834/2007 при спазване
на следните изисквания:
1. внасяните растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти,
продукти от аквакултури и храни отговарят
на правила за биологично производство, равностойни на изискванията на Регламент (EО)
№ 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, и
са придружени от сертификат за инспекция
за внос на продукти от биологично производство в Европейската общност съгласно
чл. 13 от Регламент (ЕО) № 1235/2008;
2. вносителят (търговецът) подлежи на
контрол и сертификация в съответствие с
изискванията на Регламент (EО) № 834/2007,
Регламент (ЕО) № 889/2008 и тази наредба и
предоставя документ, издаден съгласно чл. 29,
параграф 1 от Регламент (EО) № 834/2007,
и е спазено условието на чл. 18, ал. 3 от
ЗПООПЗПЕС;
3. третата държава, от която се извършва вносът, трябва да е включена в списъка
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на Приложение ІІІ по чл. 7, параграф 1 от
Регламент (ЕО) № 1235/2008.
(3) Растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от
аквакултури и храни, произведени по правила
за биологично производство, равностойни на
изискванията на Регламент (EО) № 834/2007
и Регламент (ЕО) № 889/2008, се внасят от
трети държави, когато са контролирани от
признати контролиращи лица в трети държави съгласно чл. 33, параграф 3 от Регламент
(EО) № 834/2007, при спазване на следните
изисквания:
1. внасяните растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти,
продукти от аквакултури и храни отговарят
на правила за биологично производство, равностойни на изискванията на Регламент (EО)
№ 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, и
са придружени от сертификат за инспекция
за внос на продукти от биологично производство в Европейската общност съгласно
чл. 13 от Регламент (ЕО) № 1235/2008;
2. вносителят (търговецът) подлежи на
контрол и сертификация в съответствие с
изискванията на Регламент (EО) № 834/2007,
Регламент (ЕО) № 889/2008 и тази наредба и
предоставя документ, издаден съгласно чл. 29,
параграф 1 от Регламент (EО) № 834/2007,
и е спазено условието на чл. 18, ал. 3 от
ЗПООПЗПЕС;
3. контролиращото лице, което издава
сертификата по т. 1, трябва да е включено
в списъка на Приложение ІV по чл. 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1235/2008.
(4) Продукти, които не отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007,
се допускат за свободно обръщение в Съюза,
след като от етикета, рекламите и придружаващите документи бъде премахнато указанието за биологичен начин на производство.
(5) Продукти, за които поради нарушение
или нередност е отказано заверяването на
сертификата, не се допускат за свободно обръщение в Съюза. Чрез системата TR ACES
длъжностните лица от БА БХ уведомяват
Комисията и другите държави членки за
съответното нару шение или нередност в
срок от 1 работен ден.
Ч л. 41. (1) При внос на п род у к т и по
чл. 40 длъжностни лица от БАБХ извършват
проверка на пратката в рамките на официалния контрол, предвиден в Регламент
(ЕО) № 882/2004 за изпълнението на изиск вани ята на Регламент (ЕО) № 834/2007,
Регламент (ЕО) № 889/20 08 и Регламен т
(ЕО) № 1235/2008, преди допускането и за
свободно обръщение в Съюза.
(2) Проверката включва:
1. документална проверка на всяка пратка
биологични продукти, предназначена за внос
на територията на Република България;
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2. вземане на проби от длъжностното
лице от БАБХ за анализ по одобрени от
изпълнителния директор на БАБХ процедури съгласно Регламент (ЕО) № 882/2004;
резултатите от анализа се съхраняват в срок,
равен по продължителност на срока на трайност/годност на всеки вид от продуктите/
храните; резултатите от анализа се представят с доклад до изпълнителния директор на
БАБХ; пробите от биологични продукти се
изпращат в определена съгласно чл. 12 от
Регламент (ЕО) № 882/2004 лаборатория за
целите на официалния контрол.
(3) В зависимост от резултатите от проверката длъжностните лица от БАБХ допускат пратката да се внесе като биологична,
допускат да се внесе като конвенционална
и заверяват сертификата за инспекция или
не допускат вноса и отказват заверката на
сертификата.
(4) Проверката се документира от длъжностните лица, като се използват утвърдени
от изпълнителния директор на БАБХ образци
на документи.
(5) Вносителите заплащат изпитванията
на пробите, взети за целите на официалния
контрол по ценоразписа на определената
по ал. 2, т. 2 лаборатория, и разходите по
транспорта на пробите.
Г л а в а

т р е т а

СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖ АНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ БАЗИ ДАННИ
Раздел I
База данни на сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи
по чл. 1, т. 2, буква „в“
Чл. 42. (1) Компетентното звено създава
и поддържа информационна база данни по
чл. 48 от Регламент (ЕО) № 889/20 08 на
сортове посевен и/или посадъчен материал
и/или семена от картофи, произведени по
правилата за биологично производство на
Регламент (ЕО) № 834/20 07 и Регламент
(ЕО) № 889/2008, налични на територията
на Република България.
(2) Базата данни по ал. 1 за всеки включен
вид/сорт посевен и/или посадъчен материал
и/или семена от картофи съдържа следната
информация:
1. информация за заявителя (име, наименование, постоянен, настоящ адрес, седалище, адрес на управление, ЕГН, ЕИК, код
по БУЛСТАТ, електронна поща и телефон);
2. информация за производителя (име,
наименование, постоянен, настоящ адрес,
седалище, адрес на управление, ЕИК, код
по БУЛСТАТ, електронна поща и телефон);
3. информация за контролиращото лице
на производителя/търговеца, ЕИК, код по
БУЛСТАТ;
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4. ботаническо наименование на вида, име
на сорта и категория посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи;
5. местоположение на складове или разсадници на заявителя;
6. общо количество на предлагания сорт
посевен и/или посадъчен материал и/или
семена от картофи;
7. район, в който може да се достави
посевният и/или посадъчният материал и/
или семена от картофи, количество и срок
за доставка.
(3) Включените в базата данни по ал. 1
сортове посевен и/или посадъчен материал
и/или семена от картофи се считат за налични в страната.
(4) Базата данни по ал. 1 се актуализира
в нормат ивно установени те срокове п ри
настъпване на промяна.
(5) Базата данни по ал. 1 е публична и
достъпна чрез интернет страницата на МЗХГ.
Чл. 43. (1) Операторът, съответно подизпълнителят, на сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи,
произведени по правилата за биологично
производство, подава заявление по образец
до компетентното звено за включване в базата данни по чл. 42, ал. 1.
(2) Заявлението по ал. 1 съдържа информацията, описана в чл. 42, ал. 2. Към заявлението се прилагат следните документи:
1. копие на договор за контрол и сертификация на заявителя или последния оператор в случай, че доставчикът само доставя
опаковани семена или семена от картофи;
2. копие от писмено доказателство по
чл. 29, ал. 1 от Регламент (EО) № 834/2007
за биологично производство на посевен и/
или посадъчен материал и/или семена от
картофи;
3. декларация от заявителя, че заявеният
посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи отговарят на изискванията на
фитосанитарното законодателство съгласно
Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния
контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.);
4. декларация от заявителя за издадено
удостоверение за вписване по чл. 28, ал. 4
от Закона за посевния и посадъчния материал (ЗППМ);
5. декларация от заявителя за издадено
разрешение по чл. 28, ал. 1 от ЗППМ.
(3) В срок до 5 работни дни компетентното
звено създава профил на заявителя, изпраща
на посочения електронен адрес потребителско име и парола, вписва в базата данни по
чл. 42, ал. 1 заявените сортове и количества
посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи, произведени по правилата
за биологично производство.
(4) Операторът, съответно подизпълнителят, по ал. 1 е длъжен в срок до 5 работни
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дни от промяна на обстоятелствата по чл. 42,
ал. 2, т. 7 да актуализира информацията в
базата данни.
(5) Компетентното звено не включва в
базата данни по чл. 42, ал. 1 заявени сортове
посевен и/или посадъчен материал и/или
семена от картофи, когато изискванията на
ал. 2 не са изпълнени.
Чл. 44. Компетентното звено може да
извършва промени в базата данни по чл. 42,
ал. 1, удостоверени с протокол.
Раздел II
База данни на оператори, съответно подизпълнители, в система на контрол и на
лицата, които осъществяват контрол за
съответствие на биологичното производство
по чл. 1, т. 2, букви „а“ и „б“
Чл. 45. (1) Компетентното звено създава
и поддържа информационна база данни на
производители, преработватели и търговци
на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин, и на лицата, които
осъществяват контрол за съответствие на
биологичното производство. Базата данни е
публична на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите.
Съгласно чл. 92, параграф 6 от Регламент
(ЕО) № 889/2008 на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, се осигурява
достъп до информацията за инспекциите и
наложените мерки по чл. 48, ал. 6.
(2) Базата данни по ал. 1 се поддържа и
съхранява по начин, който гарантира защита на информацията в системата срещу
унищожаване, неправомерна промяна или
ползване, при спазване на Регламент (ЕС)
№ 679/2016.
(3) Контролиращите лица въвеждат в базата данни по ал. 1 информация за:
1. всеки оператор, съответно подизпълнител, в срок до пет работни дни от сключване
на договор за контрол и сертификация съгласно чл. 28, параграф 5 от Регламент (EО)
№ 834/2007, като прикачват в базата данни
сканирано копие на договора;
2. всяка промяна в обстоятелствата по
договора за контрол и сертификация в срок
до пет работни дни от настъпването є; промените в обстоятелствата се вписват, без
да се заличава информация по предходни
вписвани я; в базата данни се прикачват
всички договори за контрол и сертификация
и анекси към тях;
3. резултатите от контролната дейност,
както и всички наложени мерки съгласно
чл. 48, ал. 6 в срок до три работни дни от
постановяването им, както и информация
за изпълнение на наложени такива;
4. всички случаи на несъответствия и/
или нарушения, които засягат биологичното
състояние на продукта по смисъла на чл. 30,
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параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007, в
срок до три работни дни след установяването
им, като информацията да е видима за всички
контролиращи лица, получили разрешение
по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС;
5. рисковите категории на операторите,
съответно подизпълнителите, в срок до пет
работни дни от тяхното определяне;
6. парцели в система на контрол по КВС
или КК, начало на преходния период, площи
и информация за култури в срок до пет работни дни от включване в система на контрол;
7. идентификация на животни, пчелини
и аквакултурни единици (в открити води,
са дкови системи, резервоари, рибовъдни
басейни и/или клетки), както и начало на
преходния период, в т.ч. местоположение и
номер на животновъдния обект в срок до
пет работни дни от включване в система
на контрол;
8. статус на парцели/животни/пчелини/
аквакулт у рни единици – биологични, или
преход в срок до пет работни дни от промяна
в обстоятелствата;
9. издадените разрешения по чл. 4, ал. 2 в
срок до пет работни дни от издаването им;
10. данни от писмените доказателства
по чл. 29, параграф 1 от Регламент (EО)
№ 834/2007 и чл. 63, параграфи 1 и 2 от
Регламент (ЕО) № 889/2008 за всеки производи тел, п рерабо т ват ел и т ърговец на
земеделски биологични продукти и храни и
прикачват същите в базата данни в срок до
пет работни дни от издаването им;
11. установени несъответствия, нередности
и наложени санкции от компетентни органи
в срок до пет работни дни от получаване на
информация за същите;
12. всички небиологични производствени
единици в района на извършване на биологична дейност.
(4) При установяване на допуснати технически грешки в базата данни по ал. 1 същите
се отстраняват в срок до пет работни дни.
Чл. 46. (1) В едномесечен срок от сключване на договор за контрол и сертификация
с контролиращо лице операторите, съответно
подизпълнителите, представят информация
за дейността си до компетентното звено чрез
попълване на формуляр, одобрен със заповед
на министъра на земеделието, храните и
горите. Формулярът може да бъде подаден
и по електронен път.
(2) При вк лючване на нова дейност в
система на контрол операторите, съответно подизпълнителите, подават формуляр в
срока по ал. 1.
(3) При прехвърляне към друго контролиращото лице операторът, съответно подизпълнителят, подава формуляр за промяна в
обстоятелствата в срок до 10 работни дни.
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Чл. 47. (1) Компетентното звено вписва
в базата данни по чл. 45, ал. 1:
1. наименование на контролиращото лице;
2. седалище, адрес на управление и единен идентификационен код от търговския
регистър на контролиращото лице, код по
БУЛСТАТ;
3. кодов номер, датата на издаване и дата
на валидност, продуктов обхват на разрешението по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС;
4. промени във вписаните обстоятелства
по т. 1 – 3.
(2) Промени те във вписани те обстоятелства в базата данни по чл. 45, ал. 1 се
отразяват, без да се заличава информация
по предходни вписвания. Не се заличава
информация от регистъра за контролиращи
лица, чието разрешение е изтекло или отнето.
(3) Контролиращото лице представя информация до компетентното звено в срок до
седем дни от промяна на обстоятелствата
по ал. 1, т. 1 и 2.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

КОНТРОЛ И НАДЗОР
Раздел I
Система за контрол
Чл. 48. (1) На контрол подлежат всички
оператори, съответно подизпълнители, на земеделски продукти, продукти от аквакултури,
храни и фуражи, произведени по правилата
за биологично производство по смисъла на
Регламент (EО) № 834/2007 и тази наредба,
които произвеждат, преработват, опаковат,
означават, складират, извършват търговия,
включително внасят от трети държави и/
или възлагат тези дейности на трета страна.
(2) На контрол не подлежат търговци, които продават биологични продукти директно
на краен потребител или ползвател и при
условие, че не произвеждат, не приготвят, не
складират другаде, освен в мястото на продажба, не внасят продукти от трети страни
и не възлагат тези дейности на трета страна.
(3) Контролът по ал. 1 се осъществява въз
основа на договор за контрол и сертификация,
сключен между оператор и контролиращо
лице, или въз основа на договор между оператор, подизпълнител и контролиращо лице.
(4) Договорът по ал. 3 съдържа следните
минимални реквизити:
1. име на физическо лице/фирма на юридическо лице;
2. ЕГН/ЛНЧ/ЕИК, код по БУЛСТАТ;
3. № и дата на сключване на договора;
4. описание на дейност та, предмет на
договора;
5. идентификация на парцелите по КВС
или кадастрална карта;
6. идентификация на животните и пчелните семейства.
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(5) За една дейност операторите, съответно
подизпълнителите, могат да имат сключен
договор по ал. 3 само с едно контролиращо
лице. При сключени договори за контрол за
различни дейности с различни контролиращи
лица същите обменят информация за дейността, която контролират, и за установени
несъответствия и/или нарушения.
(6) При осъществяване на контрола по
ал. 1 в случаи на установени несъответствия
и/или нарушения контролиращите лица в
изпълнение на чл. 92г от Регламент (ЕО)
№ 889/2008 прилагат мерки от приложение
№ 3.
(7) Контролиращите лица спазват разпоредбите на Регламент (EО) № 834/2007,
Регламент (ЕО) № 889/2008, ЗПООПЗПЕС и
тази наредба при изпълнение на дейностите
по контрол и сертификация, за което подписват декларация съгласно приложение № 4.
(8) С договора по ал. 3 се уреждат отношенията по осъществяване на контрол и
сертификация за спазване на правилата за
биологично производство, преработка, означаване, търговия, внос и износ със земеделски
продукти и храни в Република България.
(9) Контролиращото лице издава документ
по смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент
(EО) № 834/2007 на оператор, съответно подизпълнител, с който има сключен договор за
контрол и сертификация. Документът трябва да отговаря на посочените изисквания в
приложения XII и XIIа от Регламент (ЕО)
№ 889/2008, както и да съдържа количество
произведена продукция.
(10) При възлагане на дейност на подизпълнители същите са длъжни да спазват
изискванията на Регламент (ЕО) № 834/2007
и Регламент (ЕО) № 889/2008 и са обект на
контрол от страна на контролиращото лице.
(11) Подизпълнителите могат да извършват
само следните групи дейности: производство,
преработка и съхранение.
Чл. 49. (1) Разходите по контрол и сертификация се заплащат от операторите, съответно подизпълнителите, по ценоразписи,
определени от контролиращите лица, които
са публично достъпни и са налични на интернет страницата на контролиращото лице.
(2) Контролиращите лица:
1. ежегодно вземат проби за анализ наймалко на 5 % от операторите, съответно
подизпълнителите, с които имат сключен
договор за контрол и сертификация;
2. вземат проби за анализ при внос на
земеделски продукти, продукти от аквакултури, храни и фуражи по чл. 37, произведени
в съответствие с изискванията на Регламент
(EО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008
и/или по изисквания, съответстващи/равно-
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стойни на изискванията на Регламент (EО)
№ 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008,
въз основа на оценка на риска;
3. в срок до 31 януари изпращат до компетентното звено:
а) годишните планове за инспекции на
оператори, съот вет но подизпълни тели, с
които имат сключен договор за контрол и
сертификация, като в тях се включат и инспекциите по т. 4;
б) план за подбора на операторите, съответно подизпълнителите, от които ще се вземат проби за анализ по т. 1, статистическата
информация, описана в чл. 93 от Регламент
(ЕО) № 889/2008, придружена от обобщен
доклад на дейностите по контрол за предходната година и информация за осъществения
контрол за предходната календарна година
съгласно Приложение XIIIв от Регламент
(ЕО) № 889/2008;
4. извърш ват ежег од но доп ъ л н и т ел н и
инспекции и инспекции без предизвестие
при спазване на изискванията на чл. 92в,
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008;
5. определят минималния обхват от вещества и продукти, неразрешени за употреба в
биологичното производство, или от замърсители, които да бъдат изискани за изпитване
от акредитирана лаборатория;
6. вземат, съхраняват и изпращат пробите
по т. 1 за анализ в лаборатории с акредитация
по стандарт ЕN ISO/IEC 17025;
7. разработват и прилагат процедура за
анализ на риска за всеки оператор, съответно подизпълнителя, с който имат сключен
договор за контрол и сертификация, в съответствие с чл. 92д, буква „в“, подточка „i“
от Регламент (ЕО) № 889/2008;
8. контролиращите лица изпращат пробите
въз основа на списъка по ал. 6 в определените
със заповед на министъра на земеделието,
храните и горите референтни лаборатории
на Българската агенция по безопасност на
храните.
(3) Процедурата за анализ на риска съдържа най-малко следните критерии за оценка:
1. структура на стопанството, включително
наличие на небиологични площи, животни,
единици;
2. размер и капацитет на стопанството;
3. количества произведена продукция/
обем на производството;
4. резултати от предишни проверк и и
наложени мерки;
5. риск от смесване/замяна на продукти;
6. риск от замърсяване;
7. нотификации по системата OFIS.
(4) При п ри лагане на п роцед у рата за
анализ на риска всеки оператор, съответно
подизпълнител, се определя в една от следните категории на риск:
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1. нисък;
2. нисък до среден;
3. среден до висок;
4. висок.
(5) Лабораториите, на които е възложен
анализът на остатъчните количества забранени вещества в биологичните продукти, се
определят в съответствие с изискването на
чл. 12, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО)
№ 882/2004.
(6) Компетентното звено и Българската
агенция по безопасност на храните изготвят
списък на оператори по плановете съгласно
ал. 2, т. 3, буква „б“ и го предоставят на
контролиращите лица.
Раздел II
Ред за издаване и отнемане на разрешение
на контролиращо лице по чл. 1, т. 5
Чл. 50. (1) За получаване на разрешение
по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС заинтересованите лица подават заявление по реда на
чл. 19 или чл. 20 от ЗПООПЗПЕС.
(2) Компетентното звено извършва административна проверка на представените
документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявлението по ал. 1,
в срок до 20 дни.
(3) В проверките по ал. 2 участват длъжностни лица, определени със заповед на
министъра на земеделието, храните и горите.
(4) Длъжностните лица подписват декларация, че се задължават да не разгласяват
обстоятелства от дейността на проверяваните
лица, станали им известни при извършване
на проверките.
(5) При ус та новен и неп ъ л но т и и/и л и
несъответствия на документите по чл. 19
или чл. 20 от ЗПООПЗПЕС компетентното
звено в срок до 14 дни от констатирането им
уведомява писмено заявителя, като му дава
10-дневен срок за предприемане на мерки за
отстраняването им. При неотстраняване на
непълнотите и/или несъответствията в срок
процедурата се прекратява и документите се
връщат на заявителя.
(6) При представяне на поисканите по
ал. 5 документи длъжностните лица извършват проверка по същество на представената
документация в срок до 5 работни дни. При
установени непълноти и/или несъответствия
се прилага ал. 5. В срок до 5 работни дни
от отстраняването им се извършва проверка съгласно разпоредбите на чл. 21, ал. 1
от ЗПООПЗПЕС. Проверката се извършва в
присъствието на кандидата или упълномощен
негов представител.
(7) След приключване на проверката на
място длъжностните лица по ал. 3 изготвят
заключение с резултатите от проверката. Заключението се предоставя на заявителя или
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упълномощен представител за подпис. Отказът на заявителя да подпише заключението се
удостоверява с подпис на поне един свидетел.
(8) При ограничаване/отнемане на сертификата за акредитация контролиращото
лице е длъжно да информира министъра на
земеделието, храните и горите в срок до 3 дни.
(9) При издаване на разрешение на контролиращо лице, което вече е упражнявало
функциите по чл. 4, ал. 1, се запазва кодовият номер.
(10) При издаване на временно разрешение по чл. 21а, ал. 2 от ЗПООПЗПЕС не
се извършва административна проверка на
процедури, които са били проверявани при
извършване на надзорни проверки и/или
други проверки.
(11) Физическа проверка на място на контролиращо лице, което вече е упражнявало
функциите по чл. 4, ал. 1, се извършва само
при промяна на обстоятелствата по чл. 19,
ал. 1 или чл. 20, ал. 2 от ЗПООПЗПЕС.
(12) В срок до 5 работни дни след приключване на проверката на място по ал. 6
компетентното звено прави предложение до
комисията по чл. 59, ал. 1 за разглеждане на
заявлението с приложеното към него досие.
Чл. 51. (1) Комиси ята по чл. 59, а л. 1
разглежда заявлението с приложеното към
него досие по чл. 50, ал. 1 и резултатите от
извършените проверки по чл. 50, ал. 2 и 7 и
прави предложение в срок до 5 работни дни
за издаване на разрешение или мотивиран
отказ до министъра на земеделието, храните
и горите.
(2) Министърът на земеделието, храните
и горите издава разрешение по чл. 18, ал. 1
от ЗПООПЗПЕС или прави мотивиран отказ
съгласно чл. 21, ал. 3, т. 1 от ЗПООПЗПЕС на
база становище на комисията по чл. 59, ал. 1.
(3) Издадените разрешения по ал. 2 се
обнародват в „Държавен вестник“.
Чл. 52. (1) Контролиращите лица прекратяват контролната дейност при изтичане на
срока на разрешението по чл. 51, ал. 2.
(2) Министърът на земеделието, храните
и горите прекратява със заповед предсрочно
разрешението по чл. 51, ал. 2 по искане на
контролиращото лице.
(3) Съгласно чл. 22, ал. 3 от ЗПООПЗПЕС
министърът на земеделието, храните и горите отнема разрешението или ограничава
неговия обхват със заповед.
(4) Заповедта на министъра на земеделието, храните и горите по ал. 2 или 3 се
обнародва в „Държавен вестник“.
(5) Компетентното звено уведомява ЕК
за издадените разрешения по чл. 51, ал. 2 и
за обстоятелствата по ал. 1 – 3.
(6) В случай на отнемане на разрешението по ал. 2 и 3 се прилагат разпоредбите
на чл. 23, ал. 3 от ЗПООПЗПЕС.
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Раздел III
Надзорни проверки
Чл. 53. (1) Надзорът върху дейността на
контролиращите лица, получили разрешение от министъра на земеделието, храните
и горите по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС,
с е ос ъщес т вя ва ч рез г од и ш н и на дзорн и
проверки.
(2) Проверките по ал. 1 се извършват от
оправомощени със заповед на министъра на
земеделието, храните и горите длъжностни
лица по предварително одобрен индикативен
график.
(3) При извършване на проверките длъжностните лица подписват декларация, че се
задължават да не разгласяват обстоятелства
от дейността на проверяваните лица, и за
липса на конфликт на интереси по смисъла
на Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото
имущество.
(4) Надзорната проверка включва:
1. административна проверка на:
а) съответствието с представените документи от контролиращото лице до компетентното звено;
б) най-малко 4 % от досиетата, но не
по-малко от 4 и не повече от 20 досиета,
заведени в картотеката на контролиращото
лице, като броят на досиетата се определя
от броя на операторите/подизпълнителите
в система на контрол;
2. най-малко 50 % физически проверки
на място по време на инспекция, извършена от контролиращото лице на оператори,
съответно подизпълнители, избрани по т. 1,
буква „б“.
(5) С лед п ри к л юч ва не на п роверк ата
длъжностните лица изготвят и връчват за
подпис на контролиращото лице заключение
с констатации в два еднообразни екземпляра.
Отказът на контролиращото лице да подпише
заключението се удостоверява с подпис на
поне един свидетел. В едномесечен срок от
подписването на заключението контролиращото лице е длъжно да уведоми министъра
на земеделието, храните и горите за предприетите коригиращи действия по отношение
на констатациите в заключението.
(6) При установяване на административно
нарушение по време на проверката оправомощените длъжностни лица съставят и връчват
на контролиращото лице акт за установяване
на административно нарушение по реда на
Закона за административните нарушения и
наказания.
(7) Длъжностните лица по ал. 2 изготвят
доклад до министъра на земеделието, храните
и горите с резултатите от всяка извършена
надзорна проверка. Към доклада се прилага
копие от заключението по ал. 5.
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(8) Компетентното звено разглежда заключенията от приключилите надзорни проверки,
предприетите коригиращи действия по ал. 5
и изготвя предложени я до комиси ята по
чл. 59, ал. 1 за отнемане на разрешението на
контролиращото лице или за ограничаване
на неговия обхват.
(9) Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите могат да бъдат извършвани допълнителни надзорни проверки
за установяване на предприетите мерки и
действия след направени констатации, както
и проверки по сигнал.
Раздел IV
Извършване на проверк и на оператори,
съответно подизпълнители, в система на
контрол
Чл. 54. (1) Със заповед на министъра на
земеделието, храните и горите могат да се
извършват физически проверки на място
на оператори, съответно подизпълнители,
в система на контрол.
(2) Проверките по ал. 1 се извършват от
оправомощени от министъра на земеделието,
храните и горите длъжностни лица. При необходимост от вземане на проби в комисията
се включват служители от БАБХ.
(3) При извършване на проверките длъжностните лица подписват декларация, че се
задължават да не разгласяват обстоятелства
от дейността на проверяваните лица, и за
липса на конфликт на интереси по смисъла
на Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото
имущество.
(4) Проверката се извършва в присъствието
на оператора, съответно подизпълнителя,
или негов представител.
(5) С лед п ри к л юч ва не на п роверк ата
длъж ностните лица изготвят протокол с
констатации в три еднообразни екземпляра,
един от които се връчва срещу подпис на
оператора, съответно подизпълнителя, или
негов представител. Отказът на оператора,
съответно подизпълнителя, да подпише се
удостоверява с подпис на поне един свидетел. Вторият екземпляр се предоставя на
комисията по чл. 59, ал. 1 с цел преглед на
осъществявания от контролиращото лице
контрол. Третият екземпляр се изпраща на
контролиращото лице, с което операторът,
съответно подизпълнителят, има сключен
дог овор за кон т рол и с ер т ифи к а ц и я, за
п редп риемане на необходими те мерк и и
действия.
Раздел V
Обмен на информация по чл. 1, т. 8
Чл. 55. (1) Компетентното звено обменя
информация съгласно одобрени процедури с
Европейската комисия, държавите членки,
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контролиращите лица, други административни органи и институции, които се одобряват
със заповед на министъра на земеделието
и храните.
(2) Контролиращите лица:
1. предлагат за одобрение и прилагат одобрените процедури за обмен на информация с
другите контролиращи лица и с операторите
в система на контрол;
2. са длъжни да предоставят информация
за резултатите от инспекциите и посещенията, посочени в чл. 65 и чл. 92, параграф 2
от Регламент (ЕО) № 889/2008 на Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция;
3. следят за изпълнението на наложени
мерки по чл. 48, ал. 6, при преминаване на
оператор, съответно подизпълнител, от едно
контролиращо лице към друго.
Чл. 56. (1) Компетентното звено извършва
обмен на информация по смисъла на чл. 55,
ал. 1 чрез системата по чл. 94, параграф 1
от Регламент (ЕО) № 889/2008.
(2) При обмена на информация по ал. 1,
свързана с установени нарушения, компетентното звено изпраща сигнал до контролиращото лице за извършване на проверка.
(3) При установяване на несъответствие и/
или нарушение на продукт с произход друга
държава членка или трета държава контролиращите лица уведомяват компетентното
звено и БАБХ в срок до 3 работни дни от
установяването.
Чл. 57. При установяване на неразрешени вещества над максимално допустимите
стойности (Mrl) контролиращото лице уведомява БАБХ в срок до 3 работни дни от
установяването.
Чл. 58. Компетентното звено предоставя
информация на административното звено,
определено в Устройствения правилник на
МЗХГ, за изготвянето на годишен доклад съгласно чл. 44 от Регламент (ЕО) № 882/2004
във връзка с Многогодишния национален
план за контрол по чл. 41 от Регламент (ЕО)
№ 882/2004.
Г л а в а

п е т а

С ЪС ТА В И ФУ НК ЦИИ Н А ПОС ТОЯННАТА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО БИОЛОГИЧНО
ПРОИЗВОДСТВО ПО ЧЛ. 1, Т. 6
Чл. 59. (1) Дейността на министъра на
земеделието, храните и горите като компетентен орган по чл. 2, ал. 1 се подпомага от
постоянна междуведомствена консултативна
комисия по биологично производство.
(2) Съставът на комисията се определя
със заповед на министъра на земеделието,
храните и горите.
(3) Председател на комисията е заместник-министърът на земеделието, храните и
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горите, който отговаря за компетентното
звено.
(4) Комисията се състои от нечетен брой
членове – не повече от 17.
(5) В състава на комисията се включват
представители на Министерството на земеделието, храните и горите, Държавен фонд
„Земеделие“ – РА, Българската агенция по
безопасност на храните, Изпълнителната
агенция по сортоизпитване, апробация и
семеконтрол, Изпълнителната агенция по
лозата и виното, Изпълнителната агенция по
рибарство и аквакултури, Министерството
на здравеопазването, Министерството на
околната среда и водите, Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма,
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“, Изпълнителна агенция по
селекция и репродукция в животновъдството,
Център за оценка на риска по хранителната
верига.
(6) Членовете на комисията са длъжни да
представят по служебен път информацията,
необходима за изпълнение на дейността на
комисията.
(7) При необходимост в заседанията на
комисията могат да участват представители
на държавни институции и неправителствени
организации и специалисти по специфични
теми, които дават становище по отделни
точки от дневния ред, без да имат право
на глас.
(8) Компетентното звено изпълнява функциите на секретариат на комисията.
Чл. 60. (1) Комисията:
1. разглежда заявления за издаване на
разрешение по чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС;
2. разглежда предложения за промяна на
продуктовия обхват на разрешения по чл. 18,
ал. 1 от ЗПООПЗПЕС;
3. разглежда предложения за отнемане
или ограничаване на разрешения по чл. 18,
ал. 1 от ЗПООПЗПЕС;
4. разглежда предложения по чл. 2, ал. 5;
5. разглеж да за к л ючен и я та по ч л. 53,
ал. 5 и предприетите коригиращи действия
от страна на контролиращите лица.
(2) Комисията представя за одобрение на
министъра на земеделието, храните и горите
протокол за взетите решения от заседанието.
(3) При необходимост комисията изготвя
доклад за дейността си и го представя на
министъра на земеделието, храните и горите.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „А к вак ул т у ра“ е от глеж дането и ли
култивирането на водни организми с помощта на техники, предназначени да повишат
продукцията на организмите над естествения
капацитет в естествената им среда; организмите остават собственост на физическо или
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юридическо лице през етапа на отглеждане
и култивиране, включително до прибирането
на добива.
2. „Дейност“ е търговия, съхранение, внос/
износ, както и всеки отделен вид производство
на продукти (растениевъдство, животновъдство, пчеларство, диворастящи, аквакултури,
х лебни и тестени издели я, мелничарск и,
нишесте и нишестени продукти, млечни,
фуражи за животни, дрожди, използвани за
храна или фураж, напитки, включително производство на вино, растителни и животински
масла и мазнини) и преработка (преработка
и консервиране на месо и месни продукти,
преработка и консервиране на риба, ракообразни и мекотели, преработка и консервиране
на плодове и зеленчуци), получени по метода
на биологичното производство.
3. „Земеделски продукти“ са растителни и
животински продукти.
4. „КВС“ е карта на възстановената собственост.
5. „КК“ е кадастрална карта.
6. „Конвенционално производство“ е производство, което не отговаря на изискванията
на Регламент (ЕО) № 834/2007, Регламент
(ЕО) № 889/2008 и тази наредба.
7. „Контролиращо лице“ означава независима частна трета страна, която извършва
инспекция и сертификация в областта на
биологичното производство в съответствие с
предвидените в Регламент (ЕО) № 834/2007
разпоредби; това определение вк лючва и
контролиращо лице от трета страна или контролиращо лице, действащо в трета страна.
Контролиращи лица са местни и чуждестранни
лица – търговци по смисъла на Търговския
закон или на законодателството на държава – членка на ЕС, или на държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, и получили разрешение от
министъра на земеделието, храните и горите
по смисъла на чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС.
8. „Обработка“ означава операции по консервиране и/или преработка на биологични
продукти (включително клане и разфасоване
на животински продукти), както и пакетиране,
етикетиране и/или промени в етикетирането
относно биологичния метод на производство
съгласно дефиницията на чл. 2, буква „и“ от
Регламент (ЕО) № 834/2007.
9. „Оператор“ е лице по смисъла на чл. 2,
буква „г“ от Регламент (ЕО) № 834/2007.
10. „Официален контрол“ е всяка форма на
контрол, която се извършва от компетентния
орган или от ЕС, за проверка на съответствието със законодателството в областта на
биологичното производство.
11. „Писмени доказателства“ са анализи,
изследвания, декларации, дневници на стопанството, търговски и счетоводни документи,
регистри и други подобни източници.

ВЕСТНИК

БРОЙ 75

12. „Производство на растителни продукти“
са агротехническите операции, извършвани
при селскостопанска дейност с цел добиване,
опаковане и първо етикетиране на растителни
продукти.
13. „Посадъчен материал“ е понятие по
смисъла на § 1, т. 5 от Закона за посевния и
посадъчния материал.
14. „Посевен материа л“ е пон я т ие по
смисъла на § 1, т. 6 от Закона за посевния и
посадъчния материал.
15. „Продукти за растителна защита“ са
продукти по чл. 2, параграф 1 от Регламент
(ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент
и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно
пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/
ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета, Европейския
парламент и Съветa на Европейския съюз.
16. „Район“ е територията в рамките на
една област съгласно административно-териториалното делене на Република България.
17. „Съставки от земеделски произход“ са:
а) непреработените земеделски продукти,
продуктите, получени от тях чрез измиване,
почистване или чрез термична, механична и
физична обработка за намаляване съдържанието на вода в продукта;
б) продуктите, получени от продуктите по
буква „а“ чрез други операции, използвани
при производството на храни, освен ако тези
продукти не се считат за хранителни добавки
или ароматични вещества.
18. „Регион“ е територията съгласно чл. 4,
ал. 3 от Закона за регионалното развитие.
19. „Подизпълнител“ е лице, на което
операторът може да възлага само следните
дейности: производство, преработка и съхранение на биологични продукти.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Член 43, ал. 3 и 4 и чл. 45, ал. 3, т. 6,
7, 8 и ал. 4 от същия член се прилагат след
привеждане на функционалностите на базите
данни по чл. 1, т. 2.
§ 3. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, ал. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз и чл. 7а от
Закона за нормативните актове.
§ 4. Наредба № 1 от 2013 г. за прилагане
на правилата на биологично производство на
растения, животни и аквакултури, растителни,
животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола
върху производството и етикетирането (обн.,
ДВ, бр. 16 от 2013 г.; изм., бр. 63 от 2014 г. и
бр. 49 от 2016 г.) се отменя.
§ 5. Наредбата влиза в сила 2 месеца след
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Румен Порожанов

Опис на историята на парцелите
Всички продукти
(минерални торове
и препарати)
3 години преди началото на периода
на преход
Култура(и)
2 години преди началото
на периода
на преход

Всички продукти
(минерални торове
и препарати)
2 години преди началото на периода
на преход
Култура(и)

Приложение № 2
към чл. 37, ал. 3

Всички продукти
(минерални торове
и препарати)
1 година преди началото на периода
на преход
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· Националният знак калинка се използва като черно-бяло и цветно изображение.
· Н ационалният знак за биологично производство на Република България трябва да е с височина най-малко 9 mm и широчина наймалко 13,5 mm; съотношението височина/широчина винаги е 1:1,5. В изключителни случаи минималната височина може да бъде
намалена до 6 mm за много малки опаковки.

Номер
Начало на
Култура(и)
Местопона парпериода 3 години преложение
Площ
цела по
на преход ди началото
на пар(ха)
КК или
(дата, гона периода
цела
КВС
дина)
на преход

Оператор/подизпълнител ..............................................................................................................................................................................................................................

Приложение № 1
към чл. 18, ал. 1, т. 1, буква „а“ и чл. 19, ал. 1, т. 1
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Приложение № 3
към чл. 48, ал. 6
СПИСЪК ОТ МЕРКИ ПРИ НЕСЪОТВЕТСТВИЯ
И/ИЛИ НАРУШЕНИЯ
А. Обща част
1. Списъкът от мерки при несъответствия и/
или нарушения е изготвен съгласно чл. 92г от
Регламент (ЕО) № 889/2008.
2. Мерките, предвидени в този списък, се прилагат от контролиращите лица за всички оператори, съответно подизпълнители, подлежащи на
контрол за биологично производство, в случаите,
когато бъдат установени несъответствия и/или
нарушения на действащата нормативна уредба.
3. При установяване на същото несъответствие
и/или нарушение при следващата проверка контролиращото лице налага следващата по степен
мярка от изброените в т. 5.
4. При установяване на несъответствия и/или
нарушения, които не са посочени в списъка по
буква „Б“, контролиращите лица в зависимост
от вида и тежестта им прилагат една от мерките
по т. 5. В 3-дневен срок от налагане на мярката
контролиращите лица уведомяват по официален
път компетентното звено.
5. Контролиращите лица са длъжни да прилагат следните мерки към операторите, съответно
подизпълнителите, в система на контрол:
5.1. Предписание за предприемане на корективни действия от страна на оператора, съответно
подизпълнителя, при установени несъответствия
и/или нарушения, които не засягат биологичното
състояние на продукта, с определяне на срок не
по-дълъг от 10 дни, в който предписанието следва да бъде изпълнено (за стопанства в преход и
стопанства, преминали периода на преход).
Контролиращото лице проследява предприетите корективни действия и при неизпълнението
им в определения срок засилва осъществявания
контрол чрез допълнителни инспекции в съответната година.
В случаите по т. 3 следващата по степен мярка
е 5.2 или 5.3 в зависимост дали партидата, или
продукцията е пусната или не на пазара.
5.2. Налагане на забрана за пускане на определена партида или продукция на пазара като биологична и/или в преход, премахване или забрана
за използване при етикетирането на термините,
указващи биологичен метод на производство и/
или производство в преход до отстраняване на
несъответствието и/или нарушението и засилен
контрол чрез допълнителни инспекции в съответната година. Мярката се налага в случаите, когато
засегнатата партида или продукция не е пусната на
пазара. Контролиращото лице писмено уведомява
компетентния орган, другите контролиращи лица
и БАБХ за наложената мярка в срок до 3 работни
дни от налагането. Контролиращото лице следи
за отстраняване на несъответствията и/или нарушенията (за стопанства в преход и стопанства,
преминали периода на преход).
5.3. Временно ограничаване (частично или
пълно) на писменото доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007, налагане
на забрана за предлагане на съответната партида
или продукция на пазара като биологична и/или
в преход, премахване на термините, указващи
биологичен метод на производство или производство в преход, в етикетирането и рекламата на

ВЕСТНИК
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цялата партида или продукция до отстраняване
на несъответствията и/или нарушенията и засилен
контрол чрез допълнителни инспекции в съответната година. Контролиращото лице писмено
уведомява компетентния орган, Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция, другите
контролиращи лица и БАБХ за наложената мярка
в срок до 3 работни дни от налагането. Контролиращото лице следи за отстраняване на несъответствията и/или нарушенията (за стопанства в
преход и стопанства, преминали периода на преход).
Мярка 5.3.1. се налага за временно частично
ограничаване на писменото доказателство по
чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007
за минимален срок от 3 месеца и не по-рано от
отстраняване на несъответствията и/или нарушенията.
Мярка 5.3.2. се налага за временно пълно
ограничаване на писменото доказателство по
чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007
за минимален срок от 5 месеца и не по-рано от
отстраняване на несъответствията и/или нарушенията.
За стопанства в преход: Преходният период
се удължава със срока, за който е ограничено
писменото доказателство по чл. 29, параграф 1
от Регламент (ЕО) № 834/2007. При мярка 5.3.1.
преходният период се удължава за засегнатите животни, парцели, пчелни семейства, аквакултурни
животни и водорасли. При мярка 5.3.2. преходният
период се удължава за цялото стопанство.
5.4. Отнемане на писменото доказателство по
чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007
за цялото стопанство, налагане на забрана на оператора, съответно подизпълнителя, да извършва
търговия с продукти с позоваване в етикетирането
и рекламата на биологичния метод на производство за определен период от време, който е не помалък от 6 месеца и е предварително съгласуван
с компетентния орган и засилен контрол чрез
допълнителни инспекции в съответната година.
За дейностите растениевъдство, животновъдство, пчеларство и производство на аквакултури
стартира и нов преходен период от датата на
установяване на нарушението. Контролиращото
лице писмено уведомява компетентния орган,
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна
агенция, другите контролиращи лица и БАБХ
за наложената мярка в срок до 3 работни дни
от налагането. Контролиращото лице следи за
отстраняване на несъответствията и/или нарушенията и за прилагане на мярката (за стопанства,
преминали преходния период).
За стопанства в преход: Стартиране на нов
преходен период, който започва да тече от датата на установяване на нарушението и засилен
контрол чрез допълнителни инспекции в съответната година. Контролиращото лице писмено
уведомява компетентния орган, Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция, другите
контролиращи лица и БАБХ за наложената
мярка в срок до 3 работни дни от налагането.
Контролиращото лице следи за отстраняване
на несъответствията и/или нарушенията и за
прилагане на мярката.
6. В случай на мотивирано съмнение, че продукт
не е в съответствие с разпоредбите на биологичното производство, контролиращото лице налага:
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• Временна забрана за продажба на продукта
като биологичен и/или в преход за определен
от контролиращото лице срок до доказване или
отстраняване на съмненията.
• Преди вземането на решение се дава възможност на оператора, съответно подизпълнителя, да
направи коментар по съмнението.
• Ако съмнението на контролиращото лице не
бъде потвърдено в дадения от него срок, същото

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

се отменя най-късно с изтичането му. При потвърждаване на съмнението се налага съответната
мярка от списъка по буква „Б“ или се прилага т. 4.
7. При налагане на мерки по т. 4 или 5 контролиращите лица следят за прилагане на наложените
мерки на операторите, съответно подизпълнителите, при прекъсване на контрола и последващо
включване под контрол и/или промяна на контролиращото лице.

Б. Специална част
№

Вид стопанство

Несъответствие/нарушение

Правно основание

Мярка

Минимални изисквания и система на контрол

1.

1.1.

Всички

Липса на отчетна документация

Чл. 66, параграф 1 от
Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3.2
(при непусната
на пазара
партида или
продукция –
5.2)

1.2.

Всички

Частична липса на отчетна
документация

Чл. 66, параграф 1 от
Регламент (ЕО) № 889/2008

5.1

1.3.

Всички

В отчетната документация няма
съответствие в баланса между
входните и изходните ресурси

Чл. 66, параграф 2 от
Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3.2
(при непусната
на пазара
партида - 5.2)

1.4.

Всички

Чл. 35, параграф 1 от
Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3.1

1.5.

Всички

1.6.

Всички

1.7.

Всички

1.8.

Земеделско
производство

1.9.

Земеделско
производство

2.
2.1.

Всички

2.2.

Всички

2.3.

Всички

2.4.

Всички

Няма ясна идентификация на
складираните биологични
продукти-проследимост
Смесване или замърсяване при
съхранение с продукти и/или
вещества, които не са в
съответствие с разпоредбите за
биологично производство
Отказан достъп до помещенията и
съоръженията
Отказ за предоставяне на
информация за целите на
проверката, вкл. вземане на проба
за анализ

Чл. 35, параграф 1 от
Регламент (ЕО) № 889/2008

Чл. 67, параграф 1, буква а от
5.4
Регламент (ЕО) № 889/2008
Чл. 67, параграф 1б и в от
Регламент (ЕО) № 889/2008

Чл. 9, параграф 1 от
Регламент (ЕО) № 834/2007
Чл. 9, параграф 3 от
Липсва удостоверение от
Регламент (ЕО) № 834/2007;
доставчика относно ГМО или
Чл. 69 от Регламент (ЕО)
производни на ГМО
№ 889/2008
Обозначаване/етикетиране/продажба
Нарушение, свързано с
етикетирането (продуктът не е
Чл. 23 от Регламент (ЕО)
биологичен или съдържа
№ 834/2007
неразрешени небиологични
съставки)
Етикетиране или продажба на
продукт, който указва метод на
биологично производство, но
съдържа по-малко от 95 %
Чл. 59 от Регламент (ЕО)
съставки от растителен или
№ 889/2008
животински произход, получени
по метода на биологично
производство
Продажба/покупка на продукти
без писмено доказателство по
Чл. 29, параграф 2 от
смисъла на чл. 29, параграф 1 от
Регламент (ЕО) № 834/2007
Регламент (ЕО) № 834/2007
Етикетиране или продажба на
биологични продукти и/или
продукти в преход без указване на Чл. 58, параграф 1 от
кодовия номер на контролния
Регламент (ЕО) № 889/2008
орган на етикета или с погрешно
указване
Употреба на ГМО

5.4

5.4
5.4
5.3.2
(при непусната
на пазара
партида - 5.2)

5.4

5.4

5.3.1.
(при непусната
на пазара
партида - 5.2)
5.3.1
(при непусната
на пазара
партида - 5.2)
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Всички

Всички

Всички

3.
3.1.

Земеделско
производство

3.2.

Земеделско
производство

3.3.

Земеделско
производство

4.

ВЕСТНИК

Погрешно означаване на мястото Чл. 58, параграф 2 от
на производство
Регламент (ЕО) № 889/2008
Етикетиране и обозначаване на
продукти, съдържащи ГМО,
Чл. 23 от Регламент (ЕО)
употребени неразрешени
№ 834/2007 във връзка с
вещества или йонизиращо
приложение VIII от
лъчение - съгласно приложение
Регламент (ЕО) № 889/2008
VIII от Регламент (ЕО)
№ 889/2008
Неспазване на условията за
етикетиране на продукти като
Чл. 62 от Регламент (ЕО)
„продукти, произведени при
№ 889/2008
преход към биологично
производство“
Земеделско производство
Чл. 11 от Регламент (ЕО)
Липсва ясно разграничаване
№ 834/2007, чл. 6б, параграф
(обособяване) на небиологични и
2, чл. 25в, 40, 73, 79г от
биологични единици или обекти
Регламент (ЕО) № 889/2009
Съхранение на неразрешени за
Чл. 35, параграф 2 от
биологичното производство
Регламент (ЕО) № 889/2008
продукти в биологичната единица
Паралелно производство без
съответно разрешение на
Чл. 25в и 40 от гламент (ЕО)
министъра на земеделието,
№ 889/2009
храните и горите
Растениевъдство
Използван е небиологичен
Чл. 12, параграф 1 от
посевен или посадъчен материал
Регламент (ЕО) № 834/2007
и/или семена от картофи без
Чл. 45, параграф 5 от
съответното разрешение при
Регламент (ЕО) № 889/2008
наличието на биологичен такъв
Използван е небиологичен
посевен или посадъчен материал
Чл. 45, параграф 5 от
и/или семена от картофи без
Регламент (ЕО) № 889/2008
съответното разрешение при
липса на биологичен такъв
Използване на небиологичен
посевен или посадъчен материал
Чл. 45, параграф 1б от
и/или семена от картофи, които не
Регламент (ЕО) № 889/2008
отговарят на изискванията за
биологично производство
Неспазване периода на преход за
растения и растителни продукти;
констатирано складиране,
Чл. 36 от Регламент (ЕО)
етикетиране или продажба на
№ 889/2008
продукти в период на преход като
биологични

БРОЙ 75

5.3.1
(при непусната
на пазара
партида - 5.2)

5.4

5.3.1
(при непусната
на пазара
партида - 5.2)
5.4

5.3.2

5.4.

4.1.

Земеделско
производство

4.2.

Земеделско
производство

4.3.

Земеделско
производство

4.4.

Земеделско
производство

4.5.

Земеделско
производство

Употреба на неразрешени торове
и почвени подобрители

Чл. 12, параграф 1, "д" и "г"
от Регламент (ЕО) №
834/2007

5.4 (прилагат
се
разпоредбите на чл. 18,
ал. 1, т. 2)

4.6.

Земеделско
производство

Управление на почвата и торене,
което не отговаря на условията

Чл. 3 от Регламент (ЕО)
№ 889/2008

5.3.1

4.7.

Земеделско
производство

Установено прилагане на
хидропонно производство

Чл. 4 от Регламент (ЕО)
№ 889/2008

5.4

5.3.2

5.3.1

5.4

5.4

2
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4.8.

Земеделско
производство

Употреба на неразрешени
продукти за растителна защита

4.9.

Земеделско
производство

Наличие на неразрешени
вещества в биологичното
производство

4.10.

Земеделско
производство

4.11.

Земеделско
производство

4.12.

Земеделско
производство

4.13.

Земеделско
производство

4.14.
4.15.

Земеделско
производство
Земеделско
производство

4.16.

Диворастящи
растения

4.17.

Гъби

5.
5.0.

5.0.1.

Земеделско
производство

5.0.2.

Земеделско
производство

5.0.3.

Земеделско
производство

Чл. 5 и във връзка с
приложение II от Регламент
(ЕО) № 889/2008 и чл. 16,
параграф 1, втора алинея от
Регламент (ЕО) № 834/2007
Чл. 5 и във връзка с
приложение II от Регламент
(ЕО) № 889/2008 и чл. 16,
параграф 1, втора алинея от
Регламент (ЕО) № 834/2007

Частична липса на информация
относно описанието на единицата
Чл. 63, параграф 1 и чл. 70 от
и мерките, посочени в чл. 63,
Регламент (ЕО) № 889/2008
параграф 1от Регламент (ЕО)
№ 889/2008.
Непредоставяне на информация
относно описанието на единицата
и мерките, посочени в чл. 63,
Чл. 63, параграф 1 и чл. 70 от
параграф 1от Регламент (ЕО)
Регламент (ЕО) № 889/2008
№ 889/2008 при включване на
стопанството в система на
контрол
Неактуализиране на
информацията относно
описанието на единицата и
Чл. 63, параграф 1 и чл. 70 от
мерките, посочени в чл. 63,
Регламент (ЕО) № 889/2008
параграф 1от Регламент (ЕО)
№ 889/2008.
Програма за производство на
растителни култури не е
Чл. 71 от Регламент (ЕО)
представена на контролния орган № 889/2008
в указаните срокове
Липса на документация относно
Чл. 72 от Регламент (ЕО)
растениевъдството
№ 889/2008
Непълна документация относно
Чл. 72 от Регламент (ЕО)
растениевъдството
№ 889/2008
Районите за събиране на
Чл. 12, параграф 2 от
диворастящи растения и части от
Регламент (ЕО) № 834/2007
тях не отговарят на разпоредбите
Субстратите за производство на
Чл. 6 от Регламент (ЕО)
гъби не отговарят на разпоредбите № 889/2008
Животни и животински продукти
Общи разпоредби
Отглеждане на животни без
използване на земя, стопанисвана
от оператора/подизпълнителя
и/или без операторът/подизпълЧл. 16 от Регламент (ЕО)
нителят да е установил писмено
№ 889/2008
споразумение с друг оператор в
съответствие с член 3, параграф 3
от Регламент (ЕО) № 889/2008
Няма ясно разделяне (разграничаване) при едновременно
Чл. 17, параграф 1 от
отглеждане на животни, по
Регламент (ЕО) № 889/2008
биологичен и небиологичен метод
Неспазване на условията за
пашуване на отглежданите по
Чл. 17, параграф 3 от
биологичен метод животни върху Регламент (ЕО) № 889/2008
обща земя

С Т Р. 2 5

5.4 (прилагат
се
разпоредбите
на чл. 18, ал. 1,
т. 2)
5.4 (прилагат
се
разпоредбите
на чл. 18, ал. 1,
т. 2)
5.1

5.3.2
(при непусната
на пазара
партида или
продукция –
5.2)

5.2

5.2
5.3.2
5.3.1
5.4
5.4

5.4

5.3.2

5.3.1

3
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5.0.4.

Земеделско
производство

5.0.5.

Земеделско
производство

5.0.6.

Земеделско
производство

5.1.
5.1.1.

Земеделско
производство

5.1.2.

Земеделско
производство

5.1.3.

Земеделско
производство

5.1.4.

Земеделско
производство

5.1.5.
5.1.6.
5.1.7.

Земеделско
производство
Земеделско
производство
Земеделско
производство

5.2.

ВЕСТНИК

Неспазване периода на преход;
констатирана продажба на
продукти като биологични по
време на преходния период
Частична липса на информация
относно описанието на единицата
и мерките, посочени в чл. 63,
параграф 1от Регламент (ЕО)
№ 889/2008
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Чл. 38 от Регламент (ЕО)
№ 889/2008

5.4

Чл. 63, параграф 1 и чл. 74,
параграф 1 и 2 от Регламент
(ЕО) № 889/2008

5.1

Непредоставяне на информация
относно описанието на единицата
и мерките, посочени в чл. 63,
Чл. 63, параграф 1 и чл. 74,
параграф 1от Регламент (ЕО)
параграф 1 и 2 от Регламент
№ 889/2008 при включване на
(ЕО) № 889/2008
стопанството в система на
контрол
Произход на животните
Увеличен процент животни,
отглеждани по небиологичен
Чл. 9, параграф 4 от
метод, без разрешение от
Регламент (ЕО) № 889/2008
компетентния орган
Закупени птици или ярки,
отглеждани по небиологичен
Чл. 42 от Регламент (ЕО)
метод, без разрешение от
№ 889/2008
компетентния орган
Неспазване на условията за
Чл. 9, параграф 2 от
въвеждане на небиологични
Регламент (ЕО) № 889/2008
млади бозайници
еспазване на условията за
Чл. 9, параграф 3 от
въвеждане на небиологични
Регламент (ЕО) № 889/2008
женските бозайници
Идентифицирането на животните Чл. 75 от Регламент (ЕО)
не отговаря на изискванията
№ 889/2008
Чл. 76 от Регламент (ЕО)
Липса на регистър на животните
№ 889/2008
Непълна информация в
Чл. 76 от Регламент (ЕО)
регистърът на животните
№ 889/2008
Хранене
Чл. 14, параграф 1, подточка
"г", "vi" от Регламент (ЕО)
Нехранене на млади бозайници с
№ 834/2007; чл. 20, параграф
естествено или майчино мляко
1 от Регламент (ЕО)
№ 889/2008
Отглеждане на животните при
Чл. 20, параграф 4 от
режим, който може да предизвика Регламент (ЕО) № 889/2008
анемия

5.3.2
(при непусната
на пазара
партида или
продукция –
5.2)

5.4

5.4

5.3.1
5.3.1
5.3.1
5.3.2
5.3.1

5.2.1.

Земеделско
производство

5.2.2.

Земеделско
производство

5.2.3.

Земеделско
производство

Използване на небиологични
протеинови фуражи от растителен Чл. 43 от Регламент (ЕО)
и животински произход, които не № 889/2008
отговарят на условията

5.3.1

Земеделско
производство

По-малко от 60 % от храната за
тревопасни животни постъпва от
самата единица или е произведена Чл. 19, параграф 1 от
в сътрудничество с други
Регламент (ЕО) № 889/2008
биологични стопанства от същия
регион

5.3.1

5.2.4.

5.3.1

5.4

4
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5.2.5.

Земеделско
производство

По-малко от 20 % от
животинската храна за свине и
птици постъпва от самата единица
Чл. 19, параграф 2 от
или е произведена в
Регламент (ЕО) № 889/2008
сътрудничество с други
биологични стопанства от същия
регион

5.2.6.

Земеделско
производство

Фуражът, задоволяващ
хранителните потребности на
животните, не отговаря на
условията

5.2.7.

Земеделско
производство

Фуражът, произведен в преход
Чл. 21 от Регламент (ЕО)
към биологично производство, не
№ 889/2008
отговаря на условията

5.3.1

5.2.8.

Земеделско
производство

Употреба на небиологични
фуражни суровини, които не са
включени в приложение V от
Регламент (ЕО) № 889/2008

Чл. 22, буква а и г от
Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3.1

5.2.9.

Земеделско
производство

Неспазване на условията за
употреба на небиологични
подправки, билки и меласа

Чл. 22, буква б във връзка с
приложение V на Регламент
(ЕО) № 889/2008

5.3.1

5.2.10.

Земеделско
производство

Чл. 14, параграф 1, подточка
Употреба вещества, стимулиращи
"г" от Регламент (ЕО)
растежа или продуктивността,
№ 834/2007; чл. 23, параграф 5.4
хормони, сходни субстанции или
2 от Регламент (ЕО)
други вещества
№ 889/2008

5.2.11.

Земеделско
производство

Употреба на ГМО във фуражите

5.4

Недостатъчно почистване или
дезинфекция на обори,
оборудване и инструменти

Чл. 23, параграф 4 от
Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3.1
(при непусната
на пазара
партида или
продукция –
5.2)

Чл. 23, параграф 4 от
Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3.1

Чл. 23, параграф 4 от
Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3.1

Чл. 24, параграф 3 от
Регламент (ЕО) № 889/2008

5.3.2

5.3.

5.3.1.

Земеделско
производство

5.3.2.

Земеделско
производство

5.3.3.

Земеделско
производство

5.3.4.

Земеделско
производство

Чл. 20, параграф 2, 3 и 5 от
Регламент (ЕО) № 889/2008

Чл. 9, параграфи 1 и 2 от
Регламент (ЕО) № 834/2007
Профилактика и лечение на болести по животните

Използване на продукти за
почистване или дезинфекция на
помещенията и съоръженията,
които не са посочени в
приложение VII от Регламент
(ЕО) № 889/2008
Използване на продукти за
унищожаване на насекоми или
паразити, които не са посочени в
приложение II от Регламент (ЕО)
№ 889/2008
Употреба на синтезирани по
химически път алопатични
лекарствени средства или
антибиотици без предписание от
регистриран ветеринарен лекар

5.3.5.

Земеделско
производство

Употреба на синтезирани по
химически път алопатични
лекарствени средства или
антибиотици с цел профилактика

5.3.6.

Земеделско
производство

Неспазване на карентен срок

5.3.1

5.3.1

Чл. 24, параграф 1 от
Регламент (ЕО) № 889/2008
Чл. 14, параграф 1, подточка 5.4
"д", i) от Регламент (ЕО)
№ 834/2007
Чл. 24, параграф 5 от
5.3.1
Регламент (ЕО) № 889/2008
5
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ДЪРЖАВЕН

Земеделско
производство
Земеделско
производство

5.4.
5.4.1.

Земеделско
производство

5.4.2.

Земеделско
производство

5.4.3.

Земеделско
производство

5.4.4.

Земеделско
производство

5.5.
5.5.1.

Земеделско
производство

5.5.2.

Земеделско
производство

5.5.3.

Земеделско
производство

5.5.4.

Земеделско
производство

5.5.5.

Земеделско
производство

5.5.6.

Земеделско
производство

5.5.7.

Земеделско
производство

5.5.8.

Земеделско
производство

ВЕСТНИК

Неприлагане на период на преход Чл. 24, параграф 4 от
след многократно лечение
Регламент (ЕО) № 889/2008
При употреба на
ветеринарномедицински продукти
контролният орган не е уведомен, Чл. 77 от Регламент (ЕО)
преди продуктите да бъдат
№ 889/2008
пуснати на пазара като
произведени по биологичен начин
Животновъдни практики
Чл. 14, подточка "в", iii от
Трансфер на ембриони
Регламент (ЕО) № 834/2007
Системно извършване на рутинни
операции при животните без обезЧл. 18, параграф 1 от
боляващи средства или в неподРегламент (ЕО) № 889/2008
ходяща възраст без разрешение от
компетентния орган
Неспазване на условията за
Чл. 18, параграф 4 от
товарене, разтоварване и
Регламент (ЕО) № 889/2008
транспорт на животни
Неспазено условие за минимална
възраст за клане на птици или
Чл. 12, параграф 5 от
птиците не произхождат от
Регламент (ЕО) № 889/2008
бавнорастящи линии
Обори, места за движение на открито
Минималната площ в
Чл. 10, параграф 4 и във
помещенията/оборите не отговаря
връзка с приложение III от
на приложение III от Регламент
Регламент (ЕО) № 889/2008
(ЕО) № 889/2008
Помещенията за отглеждане на
Чл. 10, параграф 1 от
животни не отговарят на
Регламент (ЕО) № 889/2008
условията
Специфичните условия за
помещенията и животновъдните
Чл. 11 от Регламент (ЕО)
практики за бозайници не
№ 889/2008
отговарят на условията
Чл. 14, параграф 1, подточка
Няма достъп до открити
"б", "iii" от Регламент (ЕО)
пространства
№ 834/2007; чл. 14 от
Регламент (ЕО) № 889/2008
Общата гъстота на животните,
отглеждани на хектар за година,
не отговаря на изискванията във
Чл. 15 от Регламент (ЕО)
връзка с границата от 170 кг азот № 889/2008
на хектар използвана земеделска
площ
Неспазен период на преход на
пасищата и местата на открито,
ползвани от нетревопасните
Чл. 37, параграф 2 от
животни без разрешение на
Регламент (ЕО) № 889/2008
министъра на земеделието,
храните и горите
Надвишаване на периода на
угояване за месодайни възрастни Чл. 46 от Регламент (ЕО)
говеда, отглеждани в затворени
№ 889/2008
помещения
Помещенията за птици и/или
Чл. 12, параграф 3от
условията в тях не отговарят на
Регламент (ЕО) № 889/2008
изискванията
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5.3.1

5.3.1

5.4

5.4

5.3.1

5.4

5.3.1

5.3.1

5.3.1

5.3.2

5.3.2

5.4

5.4

5.3.1
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5.5.9.

Земеделско
производство

5.5.10.

Земеделско
производство

5.5.11.

Земеделско
производство

6.
6.1.

Пчели

6.2.

Пчели

6.3.

Пчели

6.4.

Пчели

6.5.

Пчели

6.6.

Пчели

6.7.

Пчели

6.8.

Пчели

6.9.

Пчели

6.10.

Пчели

6.11.

Пчели

6.12.

Пчели

6.13.

Пчели

ВЕСТНИК

Чл. 12, параграф 2 и чл. 14,
Не е осигурен достъп до открити
параграфи 5-7 от Регламент
пространства и/или водни басейни
(ЕО) № 889/2008
Въвеждане на небиологични
Чл. 38, параграф 1, подточка
птици или ярки без разрешение на
"в" и чл. 42 "а" от Регламент
министъра на земеделието,
(ЕО) № 889/2008
храните и горите
Достъп до открити пространства
Чл. 14, параграф 5 от
за период, по-кратък от 1/3 от
Регламент (ЕО) № 889/2008
живота на птиците
Пчели и пчелни продукти
Неспазване на максималният
процент за въвеждане на небиоЧл. 9, параграф 5 от
логични пчели майки и пчелни
Регламент (ЕО) № 889/2008
семейства при подновяване в
биологични пчелини
Неспазен период на преход;
Чл. 38 от Регламент (ЕО)
констатирана продажба на
№ 889/2008
продукти в период на преход
Мястото, на което са разположени
Чл. 13, параграф 1 от
кошерите, не отговаря на
Регламент (ЕО) № 889/2008
изискванията
Хранене на пчелните семейства
Чл. 47, буква г и чл. 19,
без разрешение на Министъра на параграф 3 от Регламент
земеделието, храните и горите
(ЕО) № 889/2008
Хранене с небиологична захар,
Чл. 19, параграф 3 от
захарен сироп или мед
Регламент (ЕО) № 889/2008
Надвишаване на разрешения
Чл. 19, параграф 3 от
период за хранене на пчелите и
Регламент (ЕО) № 889/2008
пчелните семейства
Неспазване на условията за
профилактика и/или лечение;
Чл. 25 от Регламент (ЕО)
нестартиране на нов преходен
№ 889/2008
период и смяна на восък при
лечение
Кошерите не са направени
Чл. 13, параграф 3 от
основно от естествени материали Регламент (ЕО) № 889/2008
Използване на неестествени
Чл. 13, параграф 5, чл. 25 от
продукти в кошерите
Регламент (ЕО) № 889/2008
Употреба на небиологичен восък
Чл. 13, параграф 4, чл. 44 от
без предварително разрешение на
Регламент (ЕО) № 889/2008
контролиращото лице
Употреба на неразрешени
Чл. 25, параграф 1 от
препарати за почистване и
Регламент (ЕО) № 889/2008
дезинфекция
Прилагане на неподходящи
Чл. 18, параграф 3 от
животновъдни практики (рязане
Регламент (ЕО) № 889/2008
на крилата на пчелите майки)
Липса на карта на района, която
да бъде с ясно различим периметър, указваща местонахождението
на кошерите, и документация
и/илидоказателства, включително, Чл. 78, параграф 1 от
при необходимост, подходящи
Регламент (ЕО) № 889/2008
анализи, показващи, че районите,
до които пчелните семейства имат
достъп, отговарят на условията,
посочени в регламента
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5.3.1

5.4

5.2

5.4

5.4
5.4
5.4
5.4
5.3.2

5.4

5.3.1
5.4
5.3.2
5.4
5.4

5.3.1

7
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ДЪРЖАВЕН

6.14.

Пчели

6.15.

Пчели

6.16.

Пчели

6.17.

Пчели

6.18.

Пчели

6.19.

Пчели

7.
7.1.

Аквакултури общо

7.2.

Аквакултури общо

7.3.

Аквакултури - общо

7.4.

Аквакултури - общо

7.5.

Аквакултури - общо

7.6.

Аквакултури - общо

7.7.

Аквакултури - общо

7.8.

Аквакултури - общо

7.9.

Аквакултури - общо

7.10.
7.11.

Хищни
аквакултурни
животни
Хищни
аквакултурни
животни

ВЕСТНИК

Чл. 78, параграф 2 от
Регламент (ЕО) № 889/2008
Непълна информация в регистъра Чл. 78, параграф 2 и 3 от
на пчелина
Регламент (ЕО) № 889/2008
При употреба на
ветеринарномедицински продукти
контролният орган не е уведомен, Чл. 78, параграф 3 от
преди продуктите да бъдат
Регламент (ЕО) № 889/2008
пуснати на пазара като
произведени по биологичен начин
Зоната, в която се намира пчелиЧл. 78, параграф 4 от
нът, не е регистрирана, липсва
Регламент (ЕО) № 889/2008
идентификацията на кошерите
Контролният орган не е уведомен
Чл. 78, параграф 4 от
относно местенето на пчелини в
Регламент (ЕО) № 889/2008
указаните срокове
Липса на документация относно
предприетите мерки за
правилното изваждане,
Чл. 78, параграфи 5 и 6 от
обработване и съхранение на
Регламент (ЕО) № 889/2008
пчеларските продукти,
изваждането на питите и
операциите по ваденето на меда
Морски водорасли и аквакултури
Местата на които са разположени
Чл. 6б, параграф 1 от
обектите не отговарят на
Регламент (ЕО) № 889/2008
изискванията
Липсва оценка на въздействието
по отношение на нови дейности за Чл. 6б, параграф 3 от
единици произвеждащи повече от Регламент (ЕО) № 889/2008
20 тона продукти от аквакултури
Чл. 11 от Регламент (ЕО)
Няма ясно разграничение между
№ 834/2007 във връзка с
биологичните и небиологичните
чл. 25в от Регламент (ЕО)
производствени единици
№ 889/2008
Чл.15, параграф 1, подточка
Неразрешени методи на
"в", "i" от Регламент (ЕО)
развъждане
№ 834/2007
Чл. 25е, параграф 2 във
Недостатъчно пространство за
връзка с приложение XIIIa от
отглеждане на животните
Регламент (ЕО) № 889/2008
Неразрешено отглеждане в
Член 25ж, параграф 1 от
затворен тип циркулационни
Регламент (ЕО) № 889/2008
съоръжения
Изкуственото загряване на водата
Член 25ж, параграф 4 от
извън люпилни, разсадни и/или
Регламент (ЕО) № 889/2008
отрасни басейни
Член 25з, параграф 1 във
Нараняване и стрес на
връзка с член 32а от
аквакултурните животни
Регламент (ЕО) № 889/2008
Употреба на хормони и
Член 25и от Регламент (ЕО)
производни на хормоните
№ 889/2008
Неспазване на приоритетните
Член 25к, параграф 1 от
изисквания при храненето на
Регламент (ЕО) № 889/2008
хищните аквакултурни животни
Повече от 60 % от фуражната
Член 25к, параграф 3 от
дажба съдържа биологично
Регламент (ЕО) № 889/2008
произведени растителни продукти
Липса на регистър на пчелините

БРОЙ 75

5.3.2
5.3.1

5.3.1

5.3.1
5.3.1

5.3.1

5.4

5.3.1

5.3.2

5.4
5.3.1
5.4
5.3.1
5.3.1
5.4
5.3.1
5.3.1
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7.12.

Хищни
аквакултурни
животни

7.13.

Аквакултурни
животни

7.14.

Аквакултурни
животни

7.15.

Аквакултурни
животни

7.16.

Аквакултурни
животни

7.17.

Аквакултурни
животни

7.18.

Аквакултурни
животни
Аквакултури - общо

7.19.
Аквакултури - общо
7.20.

7.21.

Аквакултури - общо

7.22.

Аквакултури - общо

8.
8.1.

Преработватели

8.2.

Преработватели

8.3.

Преработватели

8.4.

Преработватели

8.5.

Преработватели

8.6.

Преработватели

ВЕСТНИК

Употреба на астаксантин от
Член 25к, параграф 4 от
небиологични източници въпреки
Регламент (ЕО) № 889/2008
наличието на биологични такива
Неразрешени фуражни суровини,
Член 25м във връзка с
добавки и помощни вещества,
приложение V и VI от
които се използват при
Регламент (ЕО) № 889/2008
преработка на продуктите
Употреба на растежни
Чл. 15, параграф 1, буква "г",
стимулатори или синтетични
подточка vi) от Регламент
аминокиселини
(ЕО) № 834/2007
Прилагане на по-кратък от
предвидения период на преход;
Чл. 38а от Регламент (ЕО)
констатирана продажба на
№ 889/2008
продуктите в период на преход
Неспазване на ограниченията по Член 25у, параграф 2 от
отношение на алопатично лечение Регламент (ЕО) № 889/2008
Неспазване на ограниченията по
Член 25у, параграф 3 от
отношение наобработки срещу
Регламент (ЕО) № 889/2008
паразити
Неспазване на карентния срок
Член 25у, параграф 4 от
след медикаментозното лечение
Регламент (ЕО) № 889/2008
Частична липса на информация
относно описанието на единицата Чл. 63, параграф 1 и чл. 79а
и мерките, посочени в чл. 63,
от Регламент (ЕО)
параграф 1от Регламент (ЕО)
№ 889/2008
№ 889/2008
Непредоставяне на информация
относно описанието на единицата
и мерките, посочени в чл. 63,
Чл. 63, параграф 1 и чл. 79а
параграф 1от Регламент (ЕО)
от Регламент (ЕО)
№ 889/2008 при включване на
№ 889/2008
стопанството в система на
контрол
Липса на регистър на
Член 79б от Регламент (ЕО)
стопанството
№ 889/2008
Непълна информация в регистъра Член 79б от Регламент (ЕО)
на стопанството
№ 889/2008
Преработка
Неспазване на условието за отде- Член 19, параграф 1 от Регляне по време и/или място на пре- ламент (ЕО) № 834/2007, чл.
работката и складирането на био- 26, параграф 5, буква а и б от
логични и небиологични храни;
Регламент (ЕО) № 889/2008
Чл. 26, параграф 5, буква г от
Неидентифициране на партидите
Регламент (ЕО) № 889/2008
Непочистване на
Чл. 26, параграф 5, буква д
производственото оборудване
от Регламент (ЕО)
преди операции върху биологични
№ 889/2008
продукти
Няма разделение на биологичните
Чл. 30 от Регламент (ЕО)
от небиологичните продукти при
№ 889/2008
транспортиране
Чл. 26, параграфи 1, 2, 3, 4 и
Преработката на фуражи и храни
5, буква в " от Регламент
не отговаря на условията
(ЕО) № 889/2008
Чл. 27 от Регламент (ЕО)
Употреба на неразрешени
№ 889/2008 и приложение
продукти и вещества при
VIII от Регламент (ЕО)
преработката на храни
№ 889/2008
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Преработватели

9.
9.1.

Производители на
вино

9.2.

Производители на
вино

10.
10.1.

Подизпълнители

10.2.

Подизпълнители

10.3.

Подизпълнители

11.
11.1.

Фуражи

11.2.

Фуражи

11.3.

Фуражи

11.4.

Фуражи

11.5.

Фуражи

11.6.

Фуражи

11.7.

Фуражи

11.8.

Фуражи

ВЕСТНИК

Употреба на небиологични съставки от земеделски произход,
Чл. 29 от Регламент (ЕО)
които не са включени в Приложе№ 889/2008 и приложение IX
ние № 9 от Регламент (ЕО) № 889/
от Регламент (ЕО)
2008 и приложение IX без издаде№ 889/2008
но разрешение на министъра на
земеделието, храните и горите
Производство на вино
Употреба на продукти и вещества Чл. 29в и приложение VIIIа
при производство на вино, които от Регламент (ЕО)
не отговарят на условията
№ 889/2008
Енологични практики, процеси и
Чл. 29г от Регламент (ЕО)
обработки, които не отговарят на
№ 889/2008
условията
Подизпълнители
.Липсва информация за
подизпълнителите в пълното
Чл. 86, буква" а " от
описание на единицата по чл. 63,
Регламент (ЕО) № 889/2008
параграф 1 от Регламент (ЕО)
№ 889/2008
Липса на споразумение между
оператор и подизпълнител;
Чл. 86, буква б от Регламент
подизпълнителят не е в система
(ЕО) № 889/2008
на контрол
Доставчиците и търговците,
изкупили продукцията, не могат
Чл. 86, подточка "в"; чл. 91,
да бъдат установени (без да
параграф 2 от Регламент
съществува съмнение за фалшиви (ЕО) № 889/2008
стокови документи)
Производство на фуражи
Съдържание на една и съща
Чл. 18, параграф 2 от
фуражна суровина - биологична, в
Регламент (ЕО) № 834/2007
преход или небиологична
Чл. 18 от Регламент (ЕО)
Неразрешени съставки (фуражни № 834/2007, чл. 22, 25м във
суровини, добавки, разтворители връзка с приложения V и VI
и др.)
от Регламент (ЕО)
№ 889/2008
Фуражът е ГМО или произведен Чл. 9 от Регламент (ЕО)
от ГМО
№ 834/2007
Чл. 18, параграф 1 от
Неспазване на условието за
Регламент (ЕО) № 834/2007,
отделяне по време и/или място на
чл. 26, параграф 5, подточки
преработката и складирането на
"а" и "б" във връзка с
биологични и небиологични
приложения V и VI на
храни;
Регламент (ЕО) № 889/2008
Чл. 26, параграф 5, буква г от
Неидентифициране на партидите
Регламент (ЕО) № 889/2008
Непочистване на производствеЧл. 26, параграф 5, буква д
ното оборудване преди операции от Регламент (ЕО)
върху биологични продукти
№ 889/2008
Чл. 10 от Регламент (ЕО)
Употреба на йонизиращо лъчение
№ 834/2007
Чл. 14, параграф 1, подточки
Фуражите съдържат растежни
"г", "v" от Регламент (ЕО)
стимулатори или синтетични
№ 834/2007, чл. 60, параграф
аминокиселини
1, подточка "а" от Регламент
(ЕО) № 889/2008
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Фуражи
11.9.
Фуражи
11.10.

12.

12.1.

Вносители

12.2.

Вносители

12.3.

Вносители

12.4.

Вносители

12.5.

Вносители

12.6.

Вносители
Вносители

12.7.
Вносители
12.8.

12.9.

Вносители

ВЕСТНИК

Частична липса на информация
относно описанието на единицата
Чл. 63, параграф 1 и чл. 88 от
и мерките, посочени в чл. 63,
Регламент (ЕО) № 889/2008
параграф 1от Регламент (ЕО)
№ 889/2008
Непредоставяне на информация
относно описанието на единицата
и мерките, посочени в чл. 63,
Чл. 63, параграф 1 и чл. 88от
параграф 1от Регламент (ЕО)
Регламент (ЕО) № 889/2008
№ 889/2008 при включване на
стопанството в система на
контрол
Внос от трети страни
Чл. 32, параграф 1, подточка
"а" или 33, параграф 1,
Внесените продукти не отговарят
подточка "а" от Регламент
на изискванията за биологично
(ЕО) № 834/2007 във връзка
производство на ЕС
с чл. 15 от Регламент (ЕО)
№ 1235/2008
Чл. 32, параграф 1, подточка
"б" или 33, параграф 1,
Вносителите, получателите или
подточки "б" и "в" от
износителите не са включени в в
Регламент (ЕО) № 834/2007
система на контрол
във връзка с чл. 15 от
Регламент (ЕО) № 1235/2008
Чл. 33 от Регламент (ЕО)
Липсва сертификат за инспекция № 834/2007, чл. 13 от
Регламент (ЕО) № 1235/2008
Липсва
обозначение/идентификация
Чл. 34 от Регламент (ЕО)
върху опаковката на продукти
№ 889/2008
внесени от трети държави
Липса на представена
информация за внесената пратка, Чл. 67, параграф 2 от
посочена в чл. 84 от Регламент
Регламент (ЕО) № 889/2008
(ЕО) № 889/2008
Информацията за внесени пратки Чл. 84 от Регламент (ЕО)
не отговаря на изискванията
№ 889/2008
Частична липса на информация
относно описанието на единицата
Чл. 63, параграф 1 и чл. 82 от
и мерките, посочени в чл. 63,
Регламент (ЕО) № 889/2008
параграф 1от Регламент (ЕО)
№ 889/2008
Непредоставяне на информация
относно описанието на единицата
и мерките, посочени в чл. 63,
Чл. 63, параграф 1 и чл. 82от
параграф 1от Регламент (ЕО)
Регламент (ЕО) № 889/2008
№ 889/2008 при включване на
стопанството в система на
контрол
Вносителят и първият получател
Чл. 83 от Регламент (ЕО)
водят документална отчетност,
№ 889/2008
която не отговаря на изискванията
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Приложение № 4

към чл.№
48,
Приложение
4 ал. 7
ДЕКЛАРАЦИЯ
за обстоятелства по чл. 27, параграф 5 от Регламент (EО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г.
относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент
(ЕИО) № 2092/91 (ОВ, бр. L 189 от 20.07.2007 г., стр. 1)
Долуподписаният/ата
__________________________________________________________________________________________,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН_______________________________________________________________
адрес: ____________________________________________________________________________________,
(постоянен адрес)
в качеството си на управител/упълномощен представител
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________
(посочват се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)
на ______________________________________________________________________________________,
(име на контролиращото лице)
получило разрешение от министъра на земеделието, храните и горите съгласно чл. 18, ал. 1 от
ЗПООПЗПЕС, с кодов номер ………… и Заповед № ……………………..
със седалище ____________________________________________________ и адрес на управление в
Република България
__________________________________________, тел.: _________________________, факс:
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________, БУЛСТАТ/ЕИК
____________________________
Декларирам, че при осъществяване на дейностите по контрол за спазване правилата на биологичното
производство управляваното/представляваното от мен контролиращо лице:
1. Ще спазва разпоредбите на:
Регламент (EО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и
етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, бр. L 189 от
20.07.2007 г., стр. 1);
Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за
прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и
етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и
контрола (ОВ, бр. L 250 от 18.09.2008 г.);
Регламент 1235/2008 на Комисията от 8 декември 2008 година за определяне на подробни правила за
прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета по отношение на режима за внос на биологични
продукти от трети държави;
Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
(ЗПООПЗПЕС);
Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол,
и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното
производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица (Наредба № ……. от
……………. г.).
2. Се задължава да предостави на компетентното звено информацията по чл. 23, ал. 1, т. 4 от
ЗПООПЗПЕС, чл. 35, ал. 2 и чл. 49, ал. 2, т. 3 от Наредба
3. При промяна на декларираните обстоятелства съгласно Регламент (EО) № 834/2007, Регламент (ЕО) №
889/2008, ЗПООПЗПЕС и тази наредба ще уведомя компетентното звено в срок 7-дневен срок от
настъпването на промяната в обстоятелствата .
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс

Дата ……………….

Подпис:

8171

12

БРОЙ 75

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт

НАРЕДБА № 8
от 27 август 2018 г.

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
521010 „Машинен техник“ включва общата,
отрасловата и специфичната професионална
подготовка с необходимите професионални
компетентности, които гарантират на обучаемия
възможността за упражняване на професията
след завършване на обучението.

за придобиване на квалификация по професията „Машинен техник“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 521010
„Машинен техник“ от област на образование
„Техника“ и професионално направление 521
„Машиностроене, металообработване и металургия“ 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 521010 „Машинен техник“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изискванията за придобиването на трета степен на професионална квалификация за специалностите 5210103 „Машини и съоръжения
в металургията“, 5210105 „Машини и системи
с ЦПУ“, 5210113 „Машини и съоръжения за
заваряване“, 5210117 „Технология на машиностроенето“, 5210118 „Машини и съоръжения
за химическата и хранително-вкусовата промишленост“, 5210119 „Машини и съоръжения
в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост“ и 5210120 „Машини и
съоръжения за добивната промишленост и
строителството“.
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.

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 през 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 чл. 22, ал. 2, т. 6 от
Закона за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 74 от 2012 г. за
придобиване на квалификация по професията
„Машинен техник“ (ДВ, бр. 78 от 2012 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 професия „Машинен техник“
Професионално направление:
521

Машиностроене, металообработване и металургия

Наименование на професията:
521010

Машинен техник

Специалности:

Степен на професио- Ниво по Ниво по
нална квалификация:
НКР
ЕКР
Трета
4
4

5210103

Машини и съоръжения в металургията

5210105

Машини и системи с ЦПУ

Трета

4

4

5210113

Машини и съоръжения за заваряване

Трета

4

4

5210117

Технология на машиностроенето

Трета

4

4
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Специалности:
5210118
5210119
5210120

Степен на професио- Ниво по Ниво по
нална квалификация:
НКР
ЕКР
Машини и съоръжения за химическата и храТрета
4
4
нително-вкусовата промишленост
Машини и съоръжения в текстилната, обувната
Трета
4
4
и дървообработващата промишленост
Машини и съоръжения за добивната
Трета
4
4
промишленост и строителството

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 „Машинен техник“ от Списъка на професиите за
п рофесиона лно образование и обу чение по
чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от министъра
на образованието и науката със Заповед № РД09-413 от 12.05.2003 г.; посл. изм. със Заповед
№ РД-09-5862 от 14.12.2017 г.) изискванията за
входящото минимално образователно равнище
към кандидатите са:
• з а ученици – завършено основно образование;
• з а лица, навършили 16 г. – придобито право
за явяване на държавни зрелостни изпити
или придобито средно образование.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище п ри п родъл жаващо
професионално обу чение за придобиване на
трета степен на професионална квалификация е
придобита втора степен на професионална квалификация от област на образование „Техника“.
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 „Машинен техник“ – трета степен на
професионална квалификация, или по част от
нея чрез валидиране на професионални знания,
умения и компетентности 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.)
Машинният техник изпълнява дейности, свързани с проектиране, конструиране, експлоатация,
поддръжка и ремонт на машини, механични
инсталации и съоръжения.
Машинният техник изработва схеми, чертежи на детайли, сглобени единици. Проектира
и конструира детайли. Изработва технологии

за тяхното производство. Използва техническа
литература и съвременни софтуерни продукти
за якостно пресмятане и конструиране.
Машинният техник изработва детайли на
металорежещи машини с точност и качество
по зададен чертеж.
Поддържа и контролира ефективната експлоатация на машини, механични инсталации
и съоръжения в различни сфери на промишленото производство: химическата, хранителновкусовата, дървообработващата, текстилната,
шевната, обувната и добивната промишленост,
в металургията, в хидро- и пневмотехниката и
строителството.
Машинният техник организира и изпълнява
своевременен ремонт на видовете оборудване,
инсталации, комуникации, установки, машини
и п риспособлени я. Организи ра периоди чни
прегледи, разкрива и анализира причините за
преждевременно износване на отделни детайли
и възли.
В своята работа машинният техник използва
справочна техническа литература и техническа
документация, софтуерни продукти. Изпълнението на голяма част от дейностите се свежда до
използване на различни видове металорежещи
инструменти, приспособления за установяване,
инструменти за измерване на зададените параметри. Работи на различни видове машини,
системи за управление, механични инсталации
и съоръжения съобразно вида на промишленото
производство.
Машинният техник отговаря за работата на
други работници.
Условията на работа при изпълнение на някои
от дейностите на машинния техник са свързани
с повишено ниво на шума, замърсеност на въздуха, повишена влажност, работа на открито,
ниски температури и др.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
След придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Машинен
техник“ обучаваният може да продължи обучението си по друга специалност от професията
или по друга професия от професионално направление „Машиностроене, металообработване
и металургия“, при което част от единиците
резултати от ученето по общата професионална
подготовка и по отрасловата професионална
подготовка се зачитат.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011),
утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г.
на министъра на труда и социалната политика;
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посл. изм. и доп. със Заповед № РД-01-715 от
19.09.2017 г.
Лицата с трета степен на професионална
квалификация по професията „Машинен техник“ могат да постъпват на работа на следните
длъжности от Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД): 3115-3004
Техник, механик, 3115-3013 Техник-механик, инструменти, 3115-3021 Техник-механик, автоматизация, 3115-3022 Техник-механик, автоматизация
на производството, 3115-3023 Техник-механик,
апретурно, багрилно и плетачно производство,
3115-3024 Техник-механик, други отрасли на леката промишленост, 3115-3026 Техник-механик,
кожено-галантерийно производство, 3115-3027
Техник-механик, мебелно производство, 3115-3028
Техник-механик, обувно производство, 3115-3029
Техник-механик, предачно производство, 31153030 Техник-механик, тъкачно производство, 31153031 Техник-механик, химическа промишленост,
3115-3032 Техник-механик, хранително-вкусова
промишленост, 3115-3033 Техник-механик, шивашко производство, 3115-3042 Техник-механик,
дискретни производства, 3115-3047 Техник-механик, технолог (студена обработка), 3115-3048
Техник-механик, технолог (топла обработка),
3115-3049 Техник-механик, технолог (у редостроене), 3115-3050 Техник-механик, хидро- и
пневмотехника, 3115-3053 Техник-механик, роботостроене, 3115-3054 Техник-механик, монтаж на
промишлени съоръжения и машини, 3118-3010
Чертожник, машини и инструменти и др.
Съществува възможност и за постъпване
на работа на длъжности, които изискват пониска степен на професионална квалификация:
7233-2009 Механик, промишлено оборудване,
7233-2026 Монтьор, промишлено оборудване,
7233-2032 Шлосер-монтьор, 7233-2031 Монтьор,
ремонт на машини и оборудване, 7233-2010
Механошлосер, 7223-3003 Настройчик на металообработващи машини, 7223-1015 Стругар,
7223-2041 Фрезист и др.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на ЕРУ
Обща професионална подготовка за трета
степен на професионална квалификация
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
○ Р У (Резултат от учене) 1.1. Създава организация за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд на работното
място
○ Р У 1.2. Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна
дейност по опазване на околната среда
○ РУ 1.3. Създава организация за овладяването
на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Предприемачество
○ Р У 2.1. Познава основите на предприемачеството
○ Р У 2.2. Формира предприемаческо поведение
○ Р У 2.3. Участва в разработването на бизнес план
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ЕРУ 3. Икономика
○ Р У 3.1. Познава основите на пазарната
икономика
○ Р У 3.2. Познава характеристиките на производствената дейност в предприятие
Отраслова професионална подготовка
ЕРУ 4. Информационни и комуникационни
технологии (ИКТ)
○ Р У 4.1. Познава съвременните ИКТ
○ Р У 4.2. Използва различни по вид ИКТ
ЕРУ 5. Организация на работния процес
○ Р У 5.1. Организира работния процес
○ Р У 5.2. Отговаря за разпределението на
дейностите в работния процес
ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
○ Р У 6.1. Общува ефективно в работния екип
○ РУ 6.2. Води ефективна бизнес комуникация
○ Р У 6.3. Владее чужд език по професията
ЕРУ 7. Работа с документация
○ Р У 7.1. Разчита техническа документация
○ Р У 7.2. Разработва техническа документа ц и я, вк л юч и т ел но и ч рез соф т уерн и
продукти
○ Р У 7.3. Изго т вя за явк и за доставка на
материали, инструменти и резервни части
съобразно работното оборудване
○ Р У 7.4. Обработва техническа документация
ЕРУ 8. Машини и съоръжения в хидро- и
пневмотехниката
○ Р У 8.1. Изби ра и п ри лага мет оди т е за
инста лиране, експлоатаци я, тех ническо
обслужване и поддържане на машини и
съоръжения в хидро- и пневмотехниката
○ Р У 8.2. Извършва разглобяване, ремонт
и сглобяване на машини и съоръжения в
хидро- и пневмотехниката
ЕРУ 9. Измервателна и контролна апаратура,
стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия
○ Р У 9.1. Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на измервателна и
контролна апаратура, стендове за изпитване
на хидравлични и пневматични изделия
○ Р У 9.2. Извършва разглобяване, ремонт и
сглобяване на измервателна и контролна
апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия
ЕРУ 10. Изработване на детайли
○ Р У 10.1. Подготвя заготовки
○ РУ 10.2. Ръчно и машинно изработва детайли
от листов материал и профили
○ Р У 10.3. Изработва детайли на конвенционални и специализирани машини
○ Р У 10.4. Заварява детайли
○ Р У 10.5. Работи с измервателна техника
ЕРУ 11. Сглобяване на модули и поддържане
на машини
○ Р У 11.1. Сглобява механични модули и
машини
○ Р У 11.2. Поддържа техническите съоръжения в изправност
○ Р У 11.3. Извършва техническо обслужване и
поддържане на машини, в т.ч. полуавтоматични и автоматични, автоматични линии,
манипулатори и роботи
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○ Р У 11.4. Проверява и поддържа режещите
инструменти и приспособления
○ Р У 11.5. Поддържа пневматични и хидравлични уредби
ЕРУ 12. Извършва диагностика и ремонт
○ Р У 12.1. Оценява състоянието на машините,
уредбите, съоръженията и инсталациите
○ Р У 12.2. Отстранява възникнали повреди
и аварии
○ Р У 12.3. Планира ремонтни дейности
○ Р У 12.4. Ремонтира машини, уредби, съоръжения и инсталации
○ Р У 12.5. Осъществява проверка (настройка)
на качеството на ремонта
ЕРУ 13. Осъществява контрол
○ Р У 13.1. Контролира ефективното използване на материали, суровини и оборудване
○ Р У 13.2. Следи за точността на измервателната техника и инструменти
○ Р У 13.3. Осъществява контрол на изработените детайли и сглобени модули
○ Р У 13.4. Оценява качеството на ремонта в
съответствие с нормативните изисквания
○ Р У 13.5. Следи спазването на технологичната дисциплина при поддържането и настройката на машините (например ред на
измерване, последователност за извършване
на операциите, контрол, избор на подходящи
инструменти и т.н.)
Специфична професионална подготовка за
специалност „Машини и съоръжения в металургията“ – трета степен на професионална
квалификация
ЕРУ 14. Съоръжения за подготовка и леене
на различни метали
○ Р У 14.1. Избира и прилага технологични
методи за приготвяне на леярски форми
○ Р У 14.2. Изработва огнеу порни леярск и
форми
ЕРУ 15. Проектиране на отливки
○ Р У 15.1. Анализира технологичността на
конструкцията на заготовката
○ Р У 15.2. Извършва разглобяване, ремонт
и сглобяване на линии за изработване на
леярски форми
ЕРУ 16. Машини и линии за пластична деформация
○ Р У 16.1. Избира и прилага методите за
инста лиране, тех ническо обсл у ж ване и
поддържане на машини и линии за пластична деформация
○ Р У 16.2. Извършва разглобяване, ремонт и
сглобяване на машини и линии за пластична
деформация
ЕРУ 17. Пещи и съоръжения за термообработване и нанасяне на декоративни защитни и
защитно-декоративни покрития
○ Р У 17.1. Избира и прилага методите за
инста лиране, тех ническо обсл у ж ване и
поддържане на пещи и съоръжения за термообработване и нанасяне на декоративни,
защитни и защитно-декоративни покрития
○ Р У 17.2. Извършва разглобяване, ремонт и
сглобяване на пещи и съоръжения за термообработване и нанасяне на декоративни,
защитни и защитно-декоративни покрития
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Специфична професионална подготовка за
специалност „Машини и системи с ЦПУ“ – трета
степен на професионална квалификация
ЕРУ 18. Програмиране и настройване на
металорежеща машина с цифрово програмно
управление (ЦПУ)
○ Р У 18.1. Прилага основните принципи на
програмирането на металорежещи машини
с ЦПУ
○ Р У 18.2. Рационално използва различните
команди
○ Р У 18.3. Познава основните принципи при
изготвянето на управляващата програма
○ РУ 18.4. Оптимизира управляващи програми
за детайли със средна сложност за основните групи металорежещи машини с ЦПУ
○ Р У 18.5. Извършва различни видове настройване на машините и технологичната
екипировка
ЕРУ 19. Изработване на детайли на металорежещи машини с ЦПУ
○ Р У 19.1. Изработване на детайли с ЦПУ
машини – струговане
○ Р У 19.2. Изработване на детайли с ЦПУ
машини – фрезоване
○ Р У 19.3. Изработване на детайли с ЦПУ
машини – шлифоване
ЕРУ 20. Ремонтира машини с ЦПУ
○ РУ 20.1. Извършва разглобяване и сглобяване
на машини с ЦПУ
○ Р У 20.2. Прилага технологичните методи за
сглобяване на принадлежности за машини
с ЦПУ
○ Р У 20.3. Извършва ремонт на инструменталната и технологичната екипировка на
машини с ЦПУ
ЕРУ 21. Извършва техническо обслужване и
поддръжка на автоматични линии, манипулатори
и роботи, агрегатни машини, полуавтоматични
и автоматични металорежещи машини
○ РУ 21.1. Избира и прилага методите за техническо обслужване, поддържане, сглобяване
и разглобяване на автоматични линии за
обработване на детайли
○ РУ 21.2. Избира и прилага методите за техническо обслужване, поддържане, сглобяване
и разглобяване на автоматични линии за
сглобяване
○ РУ 21.3. Избира и прилага методите за техническо обслужване, поддържане, сглобяване
и разглобяване на манипулатори и роботи
○ РУ 21.4. Избира и прилага методите за техническо обслужване, поддържане, сглобяване
и разглобяване на агрегатни машини
○ Р У 21.5. Избира и прилага методите за
техническо обслужване, поддържане, сглобяване и разглобяване на полуавтоматични
и автоматични металорежещи машини
Специфична професионална подготовка за
специалност „Машини и съоръжения за заваряване“ – трета степен на професионална
квалификация
ЕРУ 22. Заваръчни шевове и параметри според стандарта
○ Р У 22.1. Избира параметри според стандарта и прилага методите за различните
заваръчни шевове
○ Р У 22.2. Извършва заваръчна дейност
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ЕРУ 23. Машини и съоръжения за заваряване
○ Р У 23.1. Избира и прилага методите за
инста лиране, тех ническо обсл у ж ване и
поддържане на машини и съоръжения за
заваряване
○ Р У 23.2. Извършва разглобяване, ремонт и
сглобяване на машини и съоръжения за
заваряване
Специфична професионална подготовка за
специалност „Технология на машиностроенето“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 24. Металорежещи машини (отрезни,
стругови, пробивни, фрезови, стъргателни и др.)
○ Р У 24.1. Избира и прилага методите за
инста лиране, експлоатаци я, тех ническо
обслужване и поддържане на металорежещи машини (отрезни, стругови, пробивни,
фрезови, стъргателни и др.)
○ Р У 24.2. Извършва разглобяване, ремонт
и сглобяване на металорежещи машини
(от резни, ст ру гови, пробивни, фрезови,
стъргателни и др.)
ЕРУ 25. Машини за нарязване на резби, зъби
на зъбни колела и шлифоването им
○ Р У 25.1. Избира и прилага методите за
инста лиране, експлоатаци я, тех ническо
обслужване и поддържане на машини за
нарязване на резби, зъби на зъбни колела
и шлифоването им
○ Р У 25.2. Извършва разглобяване, ремонт и
сглобяване на машини за нарязване на резби,
зъби на зъбни колела и шлифоването им
Спец ифи ч н а п р о ф есион а л н а под г о т овк а
за специалност „Машини и съоръжения за
химическата и хранително-вкусовата промишленост“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 26. Машини, съоръжения и инсталации
за производство и преработване на химически
вещества
○ Р У 26.1. Избира и прилага методите за
инста лиране, експлоатаци я, тех ническо
обслужване и поддържане на машини, съоръжения и инсталации за производство и
преработване на химически вещества
○ Р У 26.2. Извършва разглобяване, ремонт
и сглобяване на машини и съоръжения за
производство и преработване на химически
вещества
ЕРУ 27. Съоръжения и инсталации за обработване и преработване на неопасни и радиоактивни отпадъци
○ Р У 27.1. Избира и прилага методите за
инста лиране, експлоатаци я, тех ническо
обслужване и поддържане на съоръженията
и инсталациите за обработване и преработване на неопасни и радиоактивни отпадъци
○ Р У 27.2. Извършва разглобяване, ремонт и
сглобяване на съоръженията за обработване
и преработване на неопасни и радиоактивни
отпадъци
ЕРУ 28. Машини, съоръжения и линии за
производство и преработване на храни
○ Р У 28.1. Избира и прилага методите за
инста лиране, експлоатаци я, тех ническо
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обслужване и поддържане на машините,
съоръженията и линиите за производство
и преработване на храни
○ Р У 28.2. Извършва разглобяване, ремонт и
сглобяване на машините и съоръженията
за производство и преработване на храни
ЕРУ 29. Машини, съоръжения и линии за производство, обработване и бутилиране на напитки
○ Р У 29.1. Избира и прилага методите за
инста лиране, експлоатаци я, тех ническо
обслужване и поддържане на машините,
съоръженията и линиите за производство,
обработване и бутилиране на напитки
○ Р У 29.2. Извършва разглобяване, ремонт и
сглобяване на машините и съоръженията
за производство, обработване и бутилиране
на напитки
ЕРУ 30. Машини, съоръжения и линии за обработване и пакетиране на хранителни продукти
○ Р У 30.1. Избира и прилага методите за
инста лиране, експлоатаци я, тех ническо
обсл у ж ване и под д ържане на машини,
съоръжения и линии за обработване и пакетиране на хранителни продукти
○ Р У 30.2. Извършва разглобяване, ремонт и
сглобяване на машини, съоръжения и линии
за обработване и пакетиране на хранителни
продукти
Специфична професионална подготовка за
специалност „Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост“ – трета степен на професионална
квалификация
ЕРУ 31. Съоръжени я за производство на
текстил и изделия от текстил
○ Р У 31.1. Избира и прилага методите за
инста лиране, експлоатаци я, тех ническо
обслужване и поддържане на съоръжения
за производство на текстил и изделия от
текстил
○ Р У 31.2. Извършва разглобяване, ремонт и
сглобяване на съоръжения за производство
на текстил и изделия от текстил
ЕРУ 32. Машини и съоръжения за производство, обработване и шаблониране на кожи
○ Р У 32.1. Избира и прилага методите за
инста лиране, експлоатаци я, тех ническо
обслужване и поддържане на машини, съоръжения за производство, обработване и
шаблониране на кожи
○ Р У 32.2. Извършва разглобяване, ремонт
и сглобяване на машини и съоръжения за
производство, обработване и шаблониране
на кожи
ЕРУ 33. Машини, линии и съоръжения за разкрояване и шиене на изделия от текстил и кожи
○ Р У 33.1. Избира и прилага методите за
инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на машини, линии
и съоръжения за разкрояване и шиене на
изделия от текстил и кожи
○ Р У 33.2. Извършва разглобяване, ремонт и
сглобяване на машините, линиите и съоръженията за разкрояване и шиене на изделия
от текстил и кожи
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ЕРУ 34. Машини и съоръжения за гладене и
химическо чистене
○ Р У 34.1. Избира и прилага методите за
инста лиране, експлоатаци я, тех ническо
обслужване и поддържане на машини и
съоръжения за гладене и химическо чистене
○ Р У 34.2. Извършва разглобяване, ремонт и
сглобяване на машините и съоръженията
за гладене и химическо чистене
ЕРУ 35. Машини за обработване на дървен
материал
○ Р У 35.1. Избира и прилага методите за
инста лиране, експлоатаци я, тех ническо
обслужване и поддържане на машини за
обработване на дървен материал (дървесина
и плочести материали)
○ Р У 35.2. Извършва разглобяване, ремонт и
сглобяване на машини за обработване на
дървен материал (дървесина и плочести
материали)
Специфична професионална подготовка за
специалност „Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството“ – трета
степен на професионална квалификация
ЕРУ 36. Машини, инсталации и съоръжения
за добиване и обогатяване
○ Р У 36.1. Избира и прилага методите за
инста лиране, експлоатаци я, тех ническо
обсл у ж ване и под д ържане на машини,
инсталации и съоръжения за добиване и
обогатяване
○ Р У 36.2. Извършва разглобяване, ремонт и
сглобяване на машини, инсталации и съоръжения за добиване и обогатяване
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ЕРУ 37. Транспортно-технологични съоръжения в мините
○ Р У 37.1. Избира и прилага методите за
инста лиране, експлоатаци я, тех ническо
обслужване и поддържане на транспортнотехнологични съоръжения в мините
○ Р У 37.2. Извършва разглобяване, ремонт и
сглобяване на транспортно-технологични
съоръжения в мините
ЕРУ 38. Тръбопроводи, междинни станции и
черпещи сонди от нефтени и газови кладенци
○ Р У 38.1. Избира и прилага методите за
инста лиране, експлоатаци я, тех ническо
обслужване и поддържане на тръбопроводи, междинни станции и черпещи сонди
от нефтени и газови кладенци
○ Р У 38.2. Извършва разглобяване, ремонт
и сглобяване на тръбопроводи, междинни
станции и черпещи сонди от нефтени и
газови кладенци
ЕРУ 39. Машини, линии и съоръжения за
производство на различни видове строителни
материали и изделия
○ Р У 39.1. Избира и прилага методите за
инста лиране, експлоатаци я, тех ническо
обсл у ж ване и под държане на машини,
линии и съоръжения за производство на
различни видове строителни материали
и изделия
○ Р У 39.2. Извършва разглобяване, ремонт и
сглобяване на машини, линии и съоръжения за производство на различни видове
строителни материали и изделия
3.2. Описание на ЕРУ

Обща професионална подготовка за 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:

Машинен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1.1:

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

Знания

•П
 ознава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд на работното място
• Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
• Представя информация за нормативните разпоредби, отнасящи се до 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 извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
• Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и
маркировка за осигуряване на ЗБУТ
• Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Умения

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

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

Резултат от учене 1.2:

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

Знания

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

Умения

•О
 рганизира сортирането/съхранението на опасни продукти 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

•
•
•
•
•

Умения

•И
 зползва терминологията, свързана с аварийните ситуации
• Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна
безопасност
• Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
• Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
• Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
• 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, прави
предложения за актуализиране на вътрешноорганизационните правила за пожарна и аварийна безопасност
• Участва в създаването на организация за овладяването на възникнал пожар и/
или авария в съответствие с установените вътрешноорганизационни правила за
пожарна и аварийна безопасност

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

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:
• х игиенните норми;
• здравословните и безопасни условия на труд на работното място;
• 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
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ЕРУ 2
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Предприемачество

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Машинен техник

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

Компетентности

•П
 ознава същността на предприемачеството
• Познава видовете предприемачески умения
• А нализира практически примери за успешно управление на дейността на
предприятието
• Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 2.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания
Умения

•П
 ознава характеристиките на предприемаческото поведение
• Знае видовете предприемаческо поведение
• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности

• Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Резултат от учене 2.3:

Участва в разработването на бизнес план

Знания

•П
 ознава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес
план
• Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда
• А нализира възможностите за развитие на дейността на предприятието
• В състояние е да направи качествен анализ на разходите за производство и
да формулира предложения за тяхното оптимизиране
• В екип разработва проект на бизнес план

Умения

Умения
Компетентности

4

4

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1, 2 и 3:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Владее основните теоретични постановки в областта на предприемачеството
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
• Участва в разработването на бизнес план на предприятието според изискванията на предварително дефинираното задание
ЕРУ 3
Наименование на
единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Машинен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

•
•
•
•

 ознава общата теория на пазарната икономика
П
Запознат е икономическите проблеми – оскъдност, ресурси, избор и др.
Знае ролята на държавата в пазарната икономика
Познава видовете икономически субекти в бизнеса
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Умения

•И
 нформира се за успешни практически примери за управление на различни
бизнес начинания

Компетентности

•С
 пособен е да идентифицира успешни практически примери за управление
на бизнес начинания, като обясни ролята на всеки икономически субект,
ангажиран в бизнеса

Резултат от учене 3.2:

Познава характеристиките на производствената дейност в предприятие

Знания

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

Умения

• Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на предприятието

Компетентности

•С
 пособен е да анализира икономическите принципи в контекста на производствената дейност на дадено предприятие

Средства за оценяване: Средство 1:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• К азус 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
Отраслова професионална подготовка
ЕРУ 4
Наименование на
единицата:

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Машинен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 4.1:

Познава съвременните ИКТ

Знания

• Познава тенденциите в развитието на ИКТ

Умения

•С
 леди за новости в областта на ИКТ във връзка с изпълнението на ежедневната си дейност

Компетентности

• Избира правилната ИКТ съобразно поставената задача

Резултат от учене 4.2:

Използва различни по вид ИКТ

Знания

• Познава приложението на ИКТ в професионалната дейност

Умения

• Прилага по предназначение различни видове ИКТ в работата

Компетентности

•С
 амостоятелно работи с подходящо подбрани ИКТ съобразно спецификата
на конкретната дейност

Средства за оценяване: Средство 1:
• Изпълнение на задача, свързана с използването на информационни и комуникационни технологии
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Компютърен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Изпълнява работната задача, като прилага информационни и комуникационни технологии
• Обосновава избора на информационни и комуникационни технологии за решаване на работната задача
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ЕРУ 5
Наименование на
единицата:

Организация на работния процес

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Машинен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 5.1:

Организира работния процес

Знания

•
•
•
•

Умения

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

Компетентности

•Е
 фективно организира работния процес
• Предлага и мотивира необходимостта от промени в работата

Резултат от учене 5.2:

Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес

Знания

•П
 ознава видовете дейности
• Познава изискванията за изпълнение на видовете дейности
• Познава начините за организация на дейностите в работния процес

Умения

•О
 рганизира дейностите
• С пазва и следи етичните норми на поведение
• Участва в изграждането на ефективна работна среда

Компетентности

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

 ознава
П
Познава
Познава
Познава

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

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 организацията на работния процес
За средство 2:
• Дефинира 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:

Машинен техник

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 6.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

•П
 ознава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки
• Комуникира в работен порядък с екипа и персонала

Умения
Компетентности

4

4

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

БРОЙ 75
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Резултат от учене 6.2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

•
•
•
•

Умения

•Р
 азпознава и избягва конфликтни ситуации
• С ъдейства за решаване на конфликтни ситуации
• Води делова комуникация – писмена и устна

Компетентности

•П
 ровежда разговор с клиенти с цел консултиране и съгласуване на услуги
• Разбира и уважава изискванията на клиентите и защитава интересите на
организацията

Резултат от учене 6.3:

Владее чужд език по професията

Знания

• Познава професионалната терминология на чужд език

Умения

•Ч
 ете 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

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

 ознава
П
Познава
Познава
Познава

етичните норми на комуникацията
правилата за вербална и невербална комуникация
ефективното поведение при конфликти
правилата и изискванията за делова кореспонденция

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
ЕРУ 7
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Работа с документация

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Машинен техник

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 7.1:

Разчита техническа документация

Знания

•
•
•
•
•

Умения

Компетентности
Резултат от учене 7.2:
Знания

4

4

 ознава и възпроизвежда съдържанието на технически документи
П
Знае видовете графични изображения – чертежи, схеми
Възпроизвежда условните обозначения
Познава основните машинни елементи
Разчита техническа документация (чертежи, схеми и технологична документация)
• Използва техническа документация (технически чертежи/проверовъчни протоколи)
• Ползва информация от специализирана каталожна и справочна литература
• Намира информация в конструктивна и технологична документация
• Работи самостоятелно със справочна, каталожна литература, конструктивна
и технологична документация и нормативни документи
Разработва техническа документация, включително и чрез софтуерни продукти
•П
 ознава начините за проектиране, изобразяване и оразмеряване на детайли
и чертежи с неголяма сложност
• Познава външните сили, натоварващи отделните елементи и машините като
цяло
• Разпознава стандартите при решение на техническите задачи
• Познава приложните продукти, свързани с разработването на видовете техническа документация, включително съпътстващи производството документи
(например заповед за изменение, протокол за междинно измерване на размери или величини и др.)
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•П
 рилага техниките за изработване на техническа документация, като намира
информация от хартиен или електронен носител
• С ъздава техническа документация (конструкторска и технологична)
• Пресмята, проектира, изобразява и оразмерява детайли и чертежи
• С пазва изискванията за проектиране на детайли
• Ползва различни софтуерни продукти в своята работа
• Геометрично моделира машиностроителни детайли или сглобена единица
посредством определена програмна система;
• Определя опорните реакции и вътрешните реакции на конструкцията
Компетентности
• С ъздава адекватна конфигурация на детайлите съгласно натоварванията и
условията на техническата експлоатация
• С амостоятелно разработва технологично оправдан и икономически обоснован метод за създаване на техническа документация, като прилага различните техники за изработването є, включително и чрез софтуерни продукти
• Проектира детайли съгласно действащите нормативни изисквания
Резултат от учене 7.3: Изготвя заявки за доставка на материали, инструменти и резервни части съобразно работното оборудване
Знания
• Изрежда различните видове материали, стандартизирани изделия и машинни
елементи, използвани в машиностроенето
• Познава нормативните документи (разходни норми, качество на материалите
и др.)
• Изрежда действащите стандарти
• Познава пазарните механизми
• И дентифицира наличните материали, инструменти, приспособления за работа и поддръжка на машинния парк
Умения
• Работи със справочна литература (стандарти и други документи)
• Подбира материали, инструменти и резервни части
• Пресмята нужните количества при изготвянето на заявки за необходимите
материали, инструменти и стандартизирани изделия
• Прилага програмните продукти при създаване на документите
• Попълва формуляри/бланки за заявки
Компетентности
• Оценява точно наличността и необходимостта от материали, инструменти,
приспособления за работа и поддръжка на машинния парк
• Подбира материали и инструменти съобразно действащите стандарти, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
• Попълва правилните документи за заявка, като потвърждава икономическите и техническите закономерности, свързани с организирането на производството
• Контролира ефективното използване на материалите и оборудването
• Взема правилни, рационални и икономически целесъобразни решения, продиктувани от фирмените интереси, при заявка на материали, инструменти и
резервни части
Резултат от учене 7.4: Обработва техническа документация
Знания
• Познава различните документи, съпътстващи производството
• Изрежда последователността на обработване на техническата документация
Умения
• Попълва текущи документи
• С ъставя отчетна документация
• Маркира програма за изготвяне на съответния документ
Компетентности
• Прави сравнения, анализи и прогнози за конкретна ситуация
• Обработва прецизно техническа документация
Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Решаване на писмен теоретичен тест
Средство 2:
• Практика: Изработване на чертеж
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• Практика: Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Описва точно значението на графичните знаци, използвани в представената техническа документация
За средство 2:
• Практика: Намира каталожни данни и изработва правилен и точен чертеж

БРОЙ 75
ЕРУ 8
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 8.1:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 8.2:
Знания

Умения

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката
4
4
Машинен техник
4
4
Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката
• Познава устройството и действието на машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката – хидроагрегати и компресори, хидравлични и пневматични разпределители, вакуумни и хидравлични помпи
• Знае методи за техническо обслужване и поддържане на машини и съоръжения
в хидро- и пневмотехниката
• Дефинира закономерностите, на които се подчинява равновесието на течностите и газовете
• Посочва величините, подлежащи на контрол
• Обяснява различните течения и възникващите съпротивления в тръбите
• Описва предназначението, устройството и принципа на действие на хидро- и
пневмомашините
• Знае предназначението, устройството и принципа на действие на обемните работни и силови машини
• Познава законите за движение на флуидите
• Обяснява предназначението, устройството и принципа на действие, условното
означаване на управляващите, регулиращите и спомагателните елементи на
системите за хидро- и пневмомашините
• Описва основните схеми на хидрозадвижване
• Дефинира методите за регулиране и стабилизиране на скоростта на изпълнителния орган в системата за хидро- и пневмозадвижване
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
• Разчита учебна, техническа и справочна литература
• Прилага усвоените знания за решаване на задачи с практическа насоченост
• Избира схеми за хидро- и пневмозадвижване
• Определя техническо обслужване, поддръжка и експлоатация на машини и
съоръжения в хидро- и пневмотехниката
• Подбира учебна, техническа и справочна литература
• Правилно и качествено анализира, изследва и изчислява задачи, свързани с
хидравликата и пневматиката, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на машини и съоръжения в хидрои пневмотехниката
• Познава техническата документация, съпровождаща машините
• Посочва основните машиностроителни материали
• Посочва основните изисквания при извършване на текущ ремонт на машини
и съоръжения в хидро- и пневмотехниката
• Знае технологичните методи за разглобяване, ремонт и сглобяване на машини
и съоръжения в хидро- и пневмотехниката
• Обяснява последователността на сглобяване и разглобяване на съединения и
предавки
• Дефинира начините за проверка на функционалното състояние на детайлите,
възлите и механизмите
• Описва методите за възстановяване на функционалното състояние
• Посочва реалното състояние на машините и избира методи за възстановяване
• Посочва дейности за поддържане изправността на машините
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
• Разчита чертежи, схеми и технологична документация
• Подбира режещи и измервателни инструменти
• Избира необходимите инструменти и приспособления за разглобяване, сглобяване и ремонт на съединения и предавки в машини и съоръжения в хидро- и
пневмотехниката
• Открива неизправностите в машините
• Избира методи за проверка на изправността на машините
• Определя реалното състояние на машините
• Избира методи за възстановяване изправността на машините
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•У
 становява функционалното състояние на машините в съответствие с нормативните документи за опазването на околната среда, както и предприема адекватни действия по възстановяване на параметрите им, спазвайки изискванията
за здравословни и безопасни условия на труд

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Решаване на тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
Практика: Индивидуални и групови практически изпитвания
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• Практика: Учебна работилница, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия
За средство 2:
• Практика: Намира технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана с обслужването, поддържането и ремонта на машини
и съоръжения в хидро- и пневмотехниката, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
ЕРУ 9
Наименование на
единицата:

Измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични
и пневматични изделия

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Машинен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 9.1:

Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия

Знания

•П
 ознава устройството и действието на измервателна и контролна апаратура,
стендове за изпитване на хидравлични пневматични изделия
• Знае методи за техническо обслужване и поддържане на измервателна и
контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични
изделия
• Дефинира закономерностите, на които се подчиняват техническите средства
и уреди на измерване
• Посочва величините, подлежащи на контрол
• Обяснява различните течения и възникващите съпротивления в тръбите
• Описва предназначението, устройството и принципа на действие на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и
пневматични изделия
• Знае предназначението, устройството и принципа на действие на обемните
работни и силови машини
• Познава законите за движение на флуидите
• Обяснява предназначението, устройството и принципа на действие на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и
пневматични изделия
• Дефинира методите за регулиране и стабилизиране на скоростта на изпълнителния орган в системата за хидро- и пневмозадвижване
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

•И
 збира, поддържа и експлоатира измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия
• Прилага основните изисквания при извършване на текущ ремонт на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и
пневматични изделия
• Избира схеми за хидро- и пневмозадвижване
• Определя екологичните изисквания и привеждането им при организиция на
работното място
• Разчита учебна, техническа и справочна литература
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Компетентности

• П
 равилно и качествено избира и прилага методите за инсталиране, техническо обслужване и поддържане на измервателна и контролна апаратура,
стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия, спазвайки
изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Резултат от учене 9.2:

Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на измервателна и контролна
апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия

Знания

• П
 ознава техническата документация, съпровождаща машините
• З нае технологичните методи за разглобяване, ремонт и сглобяване на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични
и пневматични изделия
• Посочва основните машиностроителни материали
• Посочва основните изисквания при извършване на текущ ремонт на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични
и пневматични изделия
• О бяснява последователността на сглобяване и разглобяване на съединения
и предавки
• Дефинира начините за проверка на функционалното състояние на детайлите, възлите и механизмите
• О писва методите за възстановяване на функционалното състояние
• Посочва реалното състояние на машините и избира методи за възстановяване
• Посочва дейности за поддържане изправността на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични
изделия
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

• Р
 азчита чертежи, схеми и технологична документация
• Подбира режещи и измервателни инструменти
• И збира необходимите инструменти и приспособления за разглобяване,
сглобяване и ремонт на съединения и предавки в машини и съоръжения в
хидро- и пневмотехниката
• О ткрива неизправностите на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия
• И збира методи за проверка на изправността на измервателна и контролна
апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия
• О пределя реалното състояние на апаратурата
• И збира методи за възстановяване изправността на апаратурата, като спазва екологичните изисквания при организация на работното място

Компетентности

• О
 пределя коректно функционалното състояние на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични
изделия в съответствие с нормативните документи за опазването на околната среда, както и предприема действия по възстановяване на параметрите им, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия
на труд

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Решаване на тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• П рактика: Индивидуални и групови практически изпитвания
Условия за провеждане За средство 1:
• Теория: Учебен кабинет
на оценяването:
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия
За средство 2:
• П рактика: Намира технически приложими решения при решаване на
практическата задача, свързана с обслужването, поддържането и ремонта
на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия, спазвайки изискванията за здравословни
и безопасни условия на труд
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ЕРУ 10
Наименование на
единицата:

Изработване на детайли

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Машинен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 10.1: Подготвя заготовки
Знания

•
•
•
•
•
•
•

 писва техническа документация
О
Описва видовете материали и заготовки
Посочва необходимите машини и инструменти
Знае измервателните инструменти
Познава предназначението на шлосерските инструменти и приспособления
Познава различни предпазни средства
Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

•
•
•
•

 зползва техническа документация
И
Работи с ръчни инструменти
Работи с машини и уреди
Ползва лични предпазни средства

Компетентности

•П
 риготвя прецизно заготовки за последващи операции, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Резултат от учене 10.2: Ръчно и машинно изработва детайли от листов материал и профили
Знания

•О
 писва видовете технически документи
• Описва видовете материали и заготовки
• Посочва необходимите машини, приспособления и инструменти за изработване на детайли
• Познава свойствата на материалите и промяната на физико-механичните им
свойства
• Познава същността на процесите за обработка на материалите
• Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

•
•
•
•

Компетентности

•И
 зработва ръчно и машинно детайли, като работи точно, прецизно и по надежден начин, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия
на труд

 азчита техническа документация
Р
Изпълнява ръчни операции с ръчни инструменти и приспособления
Работи със стационарни и преносими инструменти
Изпълнява машинни операции с приспособления и инструменти за получаване на форми и профилни повърхнини (щамповане, щанцоване/изтегляне,
пластична деформация)
• Прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд

Резултат от учене 10.3 : Изработва детайли на конвенционални и специализирани машини
Знания

•О
 писва техническа документация
• Познава устройството и действието на универсалните металорежещи машини, както и приспособленията към тях
• Познава режещите инструменти
• Познава свойствата на материалите и промяната на физико-механичните им
свойства
• Познава изискванията за безопасност при работа

Умения

•
•
•
•
•
•
•
•
•

 зползва техническа документация
И
Настройва универсален струг, фрезови машини, шлифовъчни машини
Настройва и поддържа пресови и щанцови автомати
Ползва измервателните инструменти
Поддържа параметрите на стругарски нож и фрезови инструменти за заточване
Работи с измервателни инструменти
Проследява геометричните параметри на формообразуващите инструменти
Работи с щанцовъчно оборудване
Работи с пресово оборудване
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Компетентности

•И
 зработва детайли с конвенционални машини, като работи точно, прецизно
и ефективно, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на
труд

Резултат от учене 10.4:

Заварява детайли

Знания

•
•
•
•
•

Умения

•И
 зползва техническа документация
• Работи със заваръчно оборудване
• Настройва и поддържа параметрите за заваряване – сила на ток, напрежение и
скорост на заваряване
• Контролира качеството на шева
• Използва лични предпазни средства

Компетентности

•И
 звършва заваряване на детайли точно и прецизно при съблюдаване на оптималните параметри за дейността, спазвайки изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд

Резултат от учене 10.5:

Работи с измервателна техника

Знания

•О
 писва техническа документация
• Познава приложението и функцията на измервателните инструменти, уреди и
проверовъчни устройства
• Познава различните системи за измерване
• Познава предназначението и устройството на измервателните инструменти
• Познава техниките на безопасност при работа с измервателни инструменти

Умения

•Б
 орави с техническата документация (чертежи/проверовъчни протоколи, указания за работа с уредите)
• Настройва измервателните инструменти и уреди
• Измерва размери и параметри
• Попълва проверовъчен протокол
• Дава оценка за измерените параметри

Компетентности

•П
 одбира измервателните и проверяващите инструменти съобразно изискванията за точност
• Изпълнява задачата изцяло, прецизно, безопасно, ефективно и навреме
• Поддържа работното място и инструментите в чист вид и годни за експлоатация според международните правила и стандарти, спазвайки изискванията за
здравословни и безопасни условия на труд

 писва техническа документация
О
Изброява физико-механичните свойства на материалите и тяхната заваряемост
Познава устройството и предназначението на заваръчните апарати
Познава технологията на заваряване
Познава техниките на безопасност при работа с електрически ток и заваръчна
техника

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Решаване на писмен теоретичен тест
Средство 2:
• Практика: Измерване на обекти
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• Практика: Учебна работилница, специализиран кабинет по измервания, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия в областта на точността на
измерваните обекти
За средство 2:
• Практика: Измерва точно и прецизно зададените обекти, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
ЕРУ 11
Наименование на
Сглобяване на модули и поддържане на машини
единицата:
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
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Наименование на
професията:

Машинен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 11.1:

Сглобява механични модули и машини

Знания

•О
 писва техническа документация
• Познава видовете материали (метали и неметал) и техните свойства
• Познава инструментите и приспособленията за сглобяване и разглобяване и
начина им на действие
• Посочва последователността на монтаж и демонтаж на модула
• Познава принципа на работа на машината (приспособлението) за разработване
на възела (изделието)
• Обяснява методите за контрол
• Познава нормативната уредба за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

•Р
 аботи с техническа документация, справочна литература и др. на хартиен и
електронен носител
• Използва видовете материали
• Използва ръчни и механизирани инструменти и приспособления
• Открива съответствия/несъответствия между техническата документация и
сглобения модул и отстранява пропуски
• Сглобява възела в последователност за монтаж и демонтаж
• Извършва разработване на модула
• Провежда изпитания, като използва приспособления за контрол и настройване
на модула

Компетентности

•И
 звършва монтаж и демонтаж в съответната последователност, спазвайки правилата за работа
• Сглобява модула с точност, предписана в техническата документация
• Извършва дейностите при стриктно спазване на изискванията за здравословни
и безопасни условия на труд

Резултат от учене 11.2:

Поддържа техническите съоръжения в изправност

Знания

•П
 ознава комплектността на машините и съоръженията
• Обяснява устройството и познава принципа на действие на машини, съоръжения и инструменти
• Дефинира основни системи, механизми и възли в машинните елементи
• Познава основите на електротехниката и електрониката
• Познава технологични възможности, технически характеристики, качествени и
експлоатационни показатели на използваната техника
• Познава геометричните параметри на инструментите и измервателната техника
• Знае изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

•С
 пазва показателите за ефективна работа на машините и работното оборудване
• Преценява комплектността на машините (предпазни капаци, защитни екрани,
предпазители и др.) и наличността на необходимите приспособления и инструменти
• Проверява изправността на машините и работното оборудване
• Установява стартовата позиция на машината (комплектност на инструменти,
проверка на програмата)
• Контролира нивата на смазващо-охлаждащите течности

Компетентности

•О
 сигурява условия за надеждна и безаварийна работа, правилна експлоатация
на видовете оборудване, инсталации, установки, машини и приспособления
• Извършва безопасно поддръжката на техническите съоръжения

Резултат от учене 11.3:

Извършва техническо обслужване и поддържане на машини, в т.ч. полуавтоматични и автоматични, автоматични линии, манипулатори и роботи

Знания

•П
 ознава комплектността на машините съгласно ЗБУТ
• Обяснява устройството на машини, в т.ч. полуавтоматични и автоматични, автоматични линии, манипулатори и роботи, и инструменти
• Дефинира основни системи, механизми и възли в машинните елементи
• Познава основите на електротехниката и електрониката
• Познава технологични възможности, технически характеристики, качествени и
експлоатационни показатели на използваната техника
• Познава геометричните параметри на инструментите и измервателната техника
• Знае изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
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Умения

• Р
 аботи с техническа документация, справочна литература и др. на хартиен
и електронен носител
• Проверява комплектността на техниката съгласно ЗБУТ
• Проверява комплектността на машините (предпазни капаци, защитни екрани, предпазители и др.)
• Контролира нивата на смазващо-охлаждащите течности
• Попълва отчетна документация

Компетентности

• О
 сигурява условия за надеждна и безаварийна работа, правилна експлоатация на видовете оборудване, инсталации, установки, машини и приспособления
• Прилага правилата за безопасна работа с работното оборудване

Резултат от учене 11.4: Проверява и поддържа режещите инструменти и приспособления
Знания

• О
 писва техническа документация
• Познава основни геометрични параметри на металорежещите инструменти
и приспособления
• Разпознава материали и заготовки и техните свойства
• О писва режимите на машината за дълготрайна и качествена работа на
инструмента
• Познава смазващо-охлаждащите течности, използвани при работа на инструментите
• Посочва инструменти и приспособления за получаване на качествени и
количествени показатели
• О писва правилата за безопасна работа

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• П
 роявява прецизност при проверка и поддържане на инструменти и приспособления при стриктно спазване на инструкциите за работа, икономическите, екологичните изисквания и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

 зползва инструментите по предназначение
И
Контролира геометричните параметри на инструментите
З акрепва инструмента според изискванията
И зползва предписаните смазващо-охлаждащи течности при работа на инструментите
• С леди режимите на работа на машината за дълготрайна работа на инструмента
• Прилага технологията за ремонт на инструментите

Резултат от учене 11.5: Поддържа пневматични и хидравлични уредби
Знания

• О
 писва техническа документация, включително схеми
• Познава устройството и предназначението на хидравличните и пневматичните уредби, използвани в машиностроенето
• Познава работните характеристики на уредбите, включени в системата
• Познава флуидите и техните свойства
• З нае изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

• Р
 азчита техническа документация, включително схеми
• Работи с документация и справочна литература на хартиен и електронен
носител
• Проверява херметичността на инсталациите
• С леди дебита на флуида
• Регулира работното налягане и дебита
• С леди нивото на флуида и при необходимост долива
• С меня хидравличното масло при изчерпване на ресурса му
• Подменя филтриращите елементи
• С леди режимите на работа на хидро- и пневмотехниката
• Попълва отчетна документация

Компетентности

• К
 онтролира самостоятелно основни показатели и параметри на хидравличните и пневматичните системи
• Работи прецизно и коректно с хидравличните и пневматични системи при
спазване на екологичните изисквания и изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд
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Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Решаване на писмен теоретичен тест
Средство 2:
• Практика: Сглобяване на механичен модул и/или машина
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• Практика: Учебна работилница, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия в областта на сглобяването на
механични модули
За средство 2:
• Практика: Прилага основните техники за правилен монтаж и демонтаж на
основни съединения, възли, механизми, системи и машини, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
ЕРУ 12
Наименование на
единицата:

Извършва диагностика и ремонт

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Машинен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 12.1: Оценява състоянието на машините, уредбите, съоръженията и инсталациите
Знания

•С
 равнява параметрите на машините, уредбите, съоръженията и инсталациите
по документация
• Познава принципа на работа на оборудването
• Знае качествените показатели, технологичните възможности и технически
характеристики на използваната техника
• Знае изискванията за безопасна работа

Умения

•Б
 орави с техническа документация и справочна литература на хартиен и
електронен носител
• Прилага методите за дефектация на детайли и възли
• Д иагностицира машините, уредбите, съоръженията и инсталациите.
• Извършва оценка на резултатите от конкретното измерване/оценяване
Прави заключение за годност на детайлите и възлите

Компетентности

•П
 рецизно и безопасно извършва оценяване на функционалното състоянието
на машините, уредбите, съоръженията и инсталациите

Резултат от учене 12.2: Отстранява възникнали повреди и аварии
Знания

•П
 ознава методите за ремонт на детайли и възли
• Посочва последователността на монтаж и демонтаж
• Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд при отстраняване на повреди и аварии
• Посочва необходимите инструменти и приспособления за сглобяване и ремонт на съединения и предавки

Умения

•Р
 аботи с техническа документация (включително стандарти, нормали и др.)
на хартиен и електронен носител
• О ткрива съответствия/несъответствия между техническата документация и
сглобения модул и отстранява пропуски
• Извършва разглобяване на модула
• Д иагностицира повредения механизъм и възел
• О тстранява повредата, като заменя авариралия/те детайл/и или модули
• С глобява модулите

Компетентности

•И
 звършва прецизно отстраняване на възникнали повреди и аварии с точност,
предписана в техническата документация, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
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Резултат от учене 12.3: Планира ремонтни дейности
Знания

•П
 ознава системите за ремонт и поддържане на машините и съоръженията
• Назовава начините за проектиране на технологичен процес за ремонт (разглобяване и сглобяване) на възли и механизми
• Описва техническа документация
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

•Р
 аботи с техническа документация, справочна литература и др. на хартиен и
електронен носител
• Прилага методите за планиране на ремонтни дейности
• С ъставя и попълва планова и текуща документация, свързана с дейността

Компетентности

•А
 нализира методите за дефектиране
• Показва прецизност при ефективно планиране на ремонтни и диагностични
дейности

Резултат от учене 12.4: Ремонтира машини, уредби, съоръжения и инсталации
Знания

•О
 писва правилата за здравословни и безопасни условия на труд при ремонт
на машини, уредби, съоръжения и инсталации
• Познава методите за ремонт на детайли и възли
• Описва технологичната последователност при изпълнение на ремонтната дейност

Умения

•О
 ткрива дефектите в детайли и възли
• Избира методите за възстановяване на детайли, съединения и предавки;
• Възстановява детайли, съединения и предавки до степен на експлоатационна
годност
• Избира необходимите инструменти и приспособления за ремонт
• Монтира възстановените или нови детайли или модули
• Извършва разработване на модула

Компетентности

•П
 рилага стриктно правилата правилата за здравословни и безопасни условия
на труд при ремонт на машини, уредби, съоръжения и инсталации
• Осъществява качествено и прецизно ремонта на машини, уреди, съоръжения
и инсталации

Резултат от учене 12.5: Осъществява проверка (настройка) на качеството на ремонта
Знания

•Р
 азчита чертежи, схеми и технологична документация
• Описва правилата за здравословни и безопасни условия на труд при проверка
и настройване след ремонтни дейности
• Познава диагностичните признаци на техниката
• Изрежда контролните параметри и качествени показатели на ремонтираните
обекти
• Познава измервателната техника

Умения

•К
 онтролира и оценява качеството на сглобените единици
• Прилага методите за диагностика и измерване на параметрите, формиращи
точностните показатели на изделията
• Регулира механизмите и машините след ремонт
• Попълва текуща документация
• Избира уреди и инструменти за контрол
• Използва различни контролно-измервателни инструменти и приспособления
при извършване на проверка, настройване, междинен и окончателен контрол
• Провежда изпитания, като използва приспособления за контрол и настройване на модула

Компетентности

•Т
 очно и прецизно контролира качеството на ремонта и настройването на
машини, уреди и съоръжения, спазвайки изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Решаване на писмен теоретичен тест
Средство 2:
• Практика: Извършване на диагностика и ремонт
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• Практика: Учебна работилница, предприятие, реално работно място
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Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия в областта на диагностиката
и ремонта на машини, съоръжения и инсталации
За средство 2:
• Практика: Осъществява диагностика и/или ремонт на машина или съоръжение в съответствие с нормативните изисквания, спазвайки изискванията за
здравословни и безопасни условия на труд
ЕРУ 13
Наименование на
единицата:

Осъществява контрол

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Машинен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 13.1: Контролира ефективното използване на материали, суровини и оборудване
Знания

•
•
•
•

Умения

•И
 зползва техническа документация на хартиен и електронен носител
• Разчита техническа документация (чертежи, схеми, технологична документация и др.)
• Ползва информация от специализирана каталожна и справочна литература
• Попълва документи при заявяване, доставяне и изразходване на материали
и суровини
• Контролира използването на оборудването

Компетентности

•С
 триктно контролира използването и разпределянето на материали, суровини, енергия и оборудване, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

 ознава технически документи
П
Описва видовете материали и заготовки
Посочва необходимите машини и инструменти
Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Резултат от учене 13.2: Следи за точността на измервателната техника и инструменти
Знания

•
•
•
•

Умения

•П
 рилага изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при следене точността на работа с измервателна и контролна апаратура
• С леди за отклоненията на основните геометрични размери и параметри на
измервателната техника
• Заточва инструменти

Компетентности

•В
 състояние е прецизно да определи точността на измервателната техника и
инструментите, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия
на труд

 ознава правилата за точност на измервателната техника
П
Разчита техническа документация
С равнява отчетените резултати
Познава приложението и функцията на измервателните и проверовъчни устройства
• Познава различните системи за измерване
• С леди за основни геометрични размери или параметри на измервателните
инструменти
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Резултат от учене 13.3: Осъществява контрол на изработените детайли и сглобени модули
Знания

•П
 ознава различните видове материали, стандартизирани изделия и машинни
елементи, използвани в машиностроенето
• Познава нормативните документи
• Посочва точността на изработените детайли и сглобени единици
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
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Умения

•К
 онтролира изработените детайли и модули
• Подбира измервателните инструменти
• Измерва посочени размери или параметри съгласно техническата документация
• Оценява годността на измерените величини
• А нализира отклоненията от геометричните размери и посочва начините за
корекция
• Попълва отчетна документация

Компетентности

•О
 съществява прецизно контрол на измерени величини и параметри на детайли и сглобени единици, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни
условия на труд

Резултат от учене 13.4: Оценява качеството на ремонта в съответствие с нормативните изисквания
Знания

•
•
•
•

 зброява методи за контрол на ремонта
И
Познава документите, оценяващи годността на ремонта на изделието
Описва последователността на ремонта
Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

•
•
•
•
•
•

 збира методи за контрол на ремонта
И
Оценява визуално качеството на ремонта на изделието
Прави необходимите измервания
С пазва технологичната дисциплина
Прави сравнения, анализи и прогнози за конкретна ситуация
Работи със справочна литература, включително и на електронен носител

Компетентности

•Р
 аботи точно и по прецизен начин за оценяване качеството на ремонта на
изделие, детайл или възел, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Резултат от учене 13.5: Следи спазването на технологичната дисциплина при поддържането и настройката на машините (например ред на измерване, последователност за извършване на операциите, контрол, избор на подходящи инструменти и т.н.)
Знания

•
•
•
•
•

 зброява изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
И
Познава нормативните документи за упражняване на дейността
Знае работата на машините, уредите и съоръженията
Познава измервателната апаратура
Посочва последователността на работа на реалното работно място

Умения

•
•
•
•
•
•

 пазва трудовата дисциплина
С
Поддържа чисто работното си място
Работи с техническа документация
Използва измервателна техника
А нализира измерените величини
Попълва отчетна документация

Компетентности

•С
 пособен е да следи за спазването на технологичната дисциплина в съответствие с нормативните изисквания и спазвайки изискванията за здравословни
и безопасни условия на труд

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Решаване на писмен теоретичен тест
Средство 2:
• Практика: Определя качеството на материалите, сравнява точността на инструментите, преценява качеството на ремонта
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• Практика: Учебна работилница
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия
За средство 2:
• Практика: Намира икономически обосновани и технически приложими решения при решаване на практическата задача, спазвайки изискванията за
здравословни и безопасни условия на труд
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Специфична професионална подготовка за специалност „Машини и съоръжения в металургията“ –
трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 14
Наименование на
единицата:

Съоръжения за подготовка и леене на различни метали

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Машинен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 14.1:

Избира и прилага технологични методи за приготвяне на леярски форми

Знания

•З
 нае физичната и технологична същност на методите за леене
• Обяснява основните свойства на различните видове стомани, цветни метали и
сплави, чрез които се влияе върху качеството на отливката
• Обяснява състава на различните формовъчни, сърцеви смеси и шихтови материали
• Посочва начините за ръчна и машинна изработка на леярска форма и видовете
леякови системи
• Познава машини и съоръжения за предварителна подготовка на железни руди
• Посочва машини и съоръжения за производство на чугун
• Знае машини и съоръжения за производство на стомана
• Изброява видовете лигатури и модификатори при получаване на отливки от
цветни сплави
• Описва устройството и действието на пещните съоръжения
• Обяснява предимствата и недостатъците на валцовите агрегати и спомагателните машини и съоръжения на валцовия агрегат
• Познава технологиите на производство при широко прилаганите специални
методи на леене
• Описва преимуществата и недостатъците при различните специални методи
на леене
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

•И
 звършва монтаж и демонтаж на съоръженията
• Прилага основните ръчни шлосерски операции
• Избира режим на работа на пещи, машини и съоръжения според леярските
свойства на чугуни, стомани и цветни сплави
• Избира състава на формовъчните смеси според вида на метала
• Подбира начин за формоване с даден модел с оглед получаване на качествена
отливка
• А нализира възможностите на различните топилни агрегати
• Определя и открива дефекти
• Подбира специфичните методи за ремонт на металургични съоръжения
• Прилага методите за техническо обслужване и поддържане на съоръженията

Компетентности

•И
 звършва оптимален избор и прилага правилно методите за инсталиране, техническо обслужване и поддържане на различните видове съоръжения за подготовка и леене на различни метали, спазвайки изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд

Резултат от учене 14.2: Изработва огнеупорни леярски форми
Знания

•З
 нае машини и съоръжения в агломерационното производство и начините за
разглобяване, ремонт и сглобяване чрез основните шлосерски операции
• Познава техническата и технологичната документация
• Познава режимите на работа на пещи, машини и съоръжения за добиване на
стомана и чугун
• Знае специфичните методи за ремонт на металургични съоръжения
• Дефинира изискванията на БДС относно качеството на ремонтите
• Познава правилата и изискванията по здравословни и безопасни условия на
труд

Умения

•
•
•
•
•
•

 пределя последователността на монтаж и демонтаж на съоръженията
О
А нализира зададения технологичен режим
Подбира всички ръчни шлосерски операции
Посочва дефектите
Оценява плъзгащи лагери, зъбни колела, съединители и др.
Избира приспособления при специфичните ремонти

БРОЙ 75
Компетентности

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

•Р
 аботи прецизно и качествено при разглобяване, ремонт и сглобяване на съоръжения за подготовка и леене на различни метали, спазвайки изискванията за
здравословни и безопасни условия на труд

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• Практика: Индивидуални и групови практически изпитвания
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• Практика: Учебна работилница, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия
За средство 2:
• Практика: Намира технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана с обслужването, поддържането и ремонта на съоръжения за подготовка и леене на различни метали, спазвайки изискванията за
здравословни и безопасни условия на труд
ЕРУ 15
Наименование на
единицата:

Проектиране на отливки

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Машинен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 15.1: Анализира технологичността на конструкцията на заготовката
Знания

•П
 ознава устройството и действието на линии за изработване на леярски
форми
• Знае етапите на производството
• Познава принципа за техническо обслужване и поддържане на линии и форми за леене
• Обяснява технологичната последователност на ремонтната дейност
• Изброява възможните повреди
• Познава изискванията за безопасни и здравословни условия на труд

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

•П
 роявява съобразителност при прилагане методите за инсталиране, техническо обслужване и поддържане на различните видове линии за изработване на
леярски форми, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия
на труд

 азчита техническа документация
Р
Тълкува справочна литература
Избира машиностроителни материали
Оценява технически измервания
Извършва сглобяване и разглобяване на линии за изработване на леярски
форми

Резултат от учене 15.2: Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на линии за изработване на леярски форми
Знания

•З
 нае технологичните методи за разглобяване и сглобяване на линии за изработване на леярски форми
• Познава различните видове конструкции, тяхното конструктивно оформяне и
най-важните особености на механичното им поведение
• Описва възможните дефекти и несъвършенства в съединенията, тяхното оценяване и начините за тяхното предотвратяване и отстраняване
• Знае различните видове конструкции на линии за изработване на леярски
форми, тяхното технологично оформяне в зависимост от материала, от който
са изработени
• Познава принципите и правилата, които осигуряват безопасност и хигиена на
труда и опазване на околната среда

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Умения

•И
 збира и прилага технологичните методи за разглобяване и сглобяване на
линии и форми за леене
• Оценява основните и добавъчните материали за изграждане на линии и форми за леене
• Разчита чертежи на спомагателната екипировка на линии и форми на леене
• Посочва причините за възникване на дефекти
• Извършва поддържане и ремонт на спомагателната екипировка на линии и
форми за леене
• Определя поддръжката и ремонта на машини за обработване на формовъчните смеси за леярски форми и сърца

Компетентности

•Р
 аботи прецизно и качествено при разглобяване, ремонт и сглобяване на
линии за изработване на леярски форми, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• Практика: Индивидуални и групови практически изпитвания
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• Практика: Учебна работилница, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия
За средство 2:
• Практика: Намира технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана с обслужването, поддържането и ремонта на линии
за изработване на леярски форми, спазвайки изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд.
ЕРУ 16
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Машини и линии за пластична деформация

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Машинен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

4

Резултат от учене 16.1: Избира и прилага методите за инсталиране, техническо обслужване и поддържане на машини и линии за пластична деформация
Знания

•О
 писва методите и процесите за пластична деформация на металите в студено или горещо състояние
• Познава устройството и действието на инструменти, машини и линии за
пластична деформация
• Знае етапите на инсталиране, техническо обслужване и поддържане на машини и линии за пластична деформация
• Различава етапите на технологичния процес за получаване на заготовки и
изделия при коване, щамповане, валцуване, пресуване и изтегляне
• Посочва предимствата и недостатъците на различните методи за получаване
на изделия и заготовки чрез пластична деформация на металите
• Обяснява технологичната последователност на обработка на металите при
различните методи
• Изброява възможните повреди, които могат да възникнат по време на работа
на машините или линиите
• Познава изискванията за безопасни и здравословни условия на труд

Умения

•
•
•
•
•

 азчита техническа документация
Р
Тълкува справочна литература
Избира машиностроителни материали
Оценява технически измервания
Извършва инсталиране и техническо обслужване на линии за изработване на
заготовки и изделия чрез пластична деформация

БРОЙ 75
Компетентности

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

•П
 роявява съобразителност при прилагане на методите за инсталиране, техническо обслужване и поддържане на машини и линии за пластична деформация, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Резултат от учене 16.2: Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на машини и линии за пластична
деформация
Знания

•З
 нае технологичните методи за разглобяване и сглобяване на машини и линии за пластична деформация
• Посочва основните машиностроителни материали
• Обяснява последователността на сглобяване и разглобяване на съединения и
предавки
• Познава различните видове конструкции, тяхното конструктивно оформяне и
най-важните особености на механичното им поведение
• Описва възможните дефекти и несъвършенства в съединенията, тяхното оценяване и начините за тяхното предотвратяване и отстраняване
• Посочва методите за почистване на детайлите
• Дефинира схеми за измерване и контрол
• Знае методите за възстановяване на детайли, съединения и предавки
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

•Р
 азчита чертежи, схеми и технологична документация
• Подбира режещи и измервателни инструменти
• Избира необходимите инструменти и приспособления за сглобяване и ремонт
на съединения и предавки в машини и линии за пластична деформация
• О ткрива дефектите в детайлите и избира методите за възстановяване на детайли, съединения и предавки
• Оценява качеството на сглобените единици в машините и линиите за пластична деформация

Компетентности

•О
 съществява качествено и прецизно разглобяване, ремонт и сглобяване на
машини и линии за пластична деформация, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• Практика: Индивидуални и групови практически изпитвания
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• Практика: Учебна работилница, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия
За средство 2:
• Практика: Намира технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана с обслужването, поддържането и ремонта на машини и линии за пластична деформация, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
ЕРУ 17
Наименование на
единицата:

Пещи и съоръжения за термообработване и нанасяне на декоративни защитни
и защитно-декоративни покрития

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Машинен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 17.1: Избира и прилага методите за инсталиране, техническо обслужване и поддържане на пещи и съоръжения за термообработване и нанасяне на декоративни,
защитни и защитно-декоративни покрития

С Т Р.
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Знания

•П
 ознава конструкциите и технологията на работа на на металургичните пещи
и съоръжения
• Знае основните физични и технологични понятия
• Обяснява ролята на горенето на горивата при нагряването на металите в
металургичните пещи за създаването на защитни среди
• Дефинира основните видове огнеупори и приложението им в металургичните
съоръжения
• Посочва основните топлообменни процеси и условията за протичането им
• Различава отделните операции на преддеформационното нагряване на метала
• Знае конструктивните елементи на металургичните пещи
• Обяснява принципа на действие на различните видове пещи
• Посочва ролята на коефициента на разход на въздух за протичането на процеса горене
• Посочва необходимостта от предварително подгряване на въздуха, използван
за изгарянето на горивата в пещите
• Описва работата на регенератори и рекуператори
• Посочва състава на използваните огнеупори в зависимост от характера на
процесите, протичащи в пещта
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

•
•
•
•

Компетентности

•Н
 амира рационални решения при инсталиране, техническо обслужване и
поддържане на пещи и съоръжения за термообработване и нанасяне на декоративни, защитни и защитно-декоративни покрития, спазвайки изискванията
за здравословни и безопасни условия на труд

 ценява пълното и непълно горене на горивата
О
Подбира условията за протичане на различните топлообменни процеси
Избира съоръжение за изгаряне в зависимост от състава на горивото
Оценява механизацията и автоматизацията на металургичните пещи и съоръжения
• Прилага оперативни технологични решения
• Разчита учебна, технологична и справочна литература

Резултат от учене 17.2: Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на пещи и съоръжения за термообработване и нанасяне на декоративни, защитни и защитно-декоративни
покрития
Знания

•З
 нае означенията на основните машиностроителни материали
• Различава физико-механичните свойства на основните машиностроителни
материали и приложението им
• Познава устройството на контролно-измервателните инструменти
• Посочва основните машиностроителни материали
• Посочва последователността на сглобяване и разглобяване на съединения и
предавки
• Познава схемите за измерване и контрол
• Обяснява методите за почистване на детайлите и анализира методите за
дефектиране
• Знае методите за възстановяване на детайли, съединения и предавки
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

•Р
 азчита чертежи, схеми и технологична документация
• Подбира режещи и измервателни инструменти
• Избира необходимите инструменти и приспособления за ремонт и сглобяване
на пещи и съоръжения за термообработване и нанасяне на декоративни, защитни и защитно-декоративни покрития
• Определя метода за почистване на детайли, съединения и предавки
• О ткрива дефектите в детайлите и избира методите за възстановяване и възстановява детайли, съединения и предавки
• Оценява качеството на сглобените единици в пещи и съоръжения за термообработване и нанасяне на декоративни, защитни и защитно-декоративни
покрития

Компетентности

•И
 звършва коректно и прецизно разглобяване, ремонт и сглобяване на пещи
и съоръжения за термообработване и нанасяне на декоративни, защитни и
защитно-декоративни покрития, спазвайки изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд

БРОЙ 75

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• Практика: Индивидуални и групови практически изпитвания
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• Практика: Учебна работилница, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия
За средство 2:
• Практика: Намира технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана с обслужването, поддържането и ремонта на пещи
и съоръжения за термообработване и нанасяне на декоративни, защитни и
защитно-декоративни покрития, спазвайки изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд
Специфична професионална подготовка за специалност „Машини и системи с ЦПУ“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 18
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Програмиране и настройване на металорежеща машина с цифрово програмно
управление (ЦПУ)
4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Машинен техник

Ниво по ЕКР:

4

4

Резултат от учене 18.1: Прилага основните принципи на програмирането на металорежещи машини
с ЦПУ
Знания
• Знае същността и принципа на работа на системите за ЦПУ при управление
на различните металорежещи машини
• Познава същността на програмирането (последователно записване по определена методика на геометричната, технологичната и служебната информация,
като команди за движение, подаване, обороти, надлъжни и радиусни корекции, на специален машинен език)
• Описва предварителната подготовка на системите за работа
• Знае структурните елементи на програмата за управление и съдържанието им
• Знае необходимите команди за програмиране на размерната и технологичната информация за конкретни системи за програмиране
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Умения
• Избира система за програмиране
• Избира режими и инструменти
• С ъставя схеми на обработване
• С ъставя управляващи програми за изработване на детайли на металарежещи
машини с ЦПУ
• Редактира управляващи програми
Компетентности
• Избира подходяща система за програмиране за изработване на детайли на
машини с ЦПУ чрез анализ на несложен детайл по зададен чертеж, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Резултат от учене 18.2: Рационално използва различните команди
Знания

•П
 ознава предназначението и техническите възможности на металорежещи
машини с ЦПУ
• Описва дискретност на преместванията
• Познава блокова схема (металорежеща машина, припасваща част, устройство
за ЦПУ, елементи за обратна връзка)
• Познава структурите за управление на системите за ЦПУ
• Знае начините за управление на работните органи
• Знае технологичната подготовка и настройка за обработка на
несложни детайли с различна геометрична форма на подходящи металорежещи машини с ЦПУ
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
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Умения

•
•
•
•
•
•
•
•

Компетентности

•И
 зползва точните команди в съответствие с техническите възможности на
металорежещи машини с ЦПУ, спазвайки изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд

 адава адреси в системите за ЦПУ
З
Избира изходна точка
Задава подготвителни команди
Избира команди за програмиране на движение
Избира инструменти
Задава корекция на дължината на инструмента
Ползва фиксирани цикли
Задава спомагателни команди

Резултат от учене 18.3: Познава основите принципи при изготвянето на управляващата програма
Знания
• Знае как се прави аналитично описание на контура на детайла, като линии,
точки и други геометрични елементи от чертежа
• Познава необходимата технологична и служебна информация, каталози на
инструментите и справочници
• Знае видовете команди и използването им в определена последователност
• Познава програмоносителите и как се прави запис върху тях
• Знае средствата за контрол и окончателния клас обработка на повърхнините
• С равнява показателите при графично проиграване на програмата
• Познава начините за редактиране
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Умения
• Избира маршрутна технология
• Обработва геометричната информация от чертежите
• Б орави с технологичната информация
• С пазва последователността от команди
• Прави записи върху програмоносител
• Упражнява контрол, проиграване и редактиране
Компетентности
• С ъставя, прилага и редактира правилно управляващи програми за обработване на несложни детайли чрез конкретни системи за програмиране, спазвайки
изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Резултат от учене 18.4: Оптимизира управляващи програми за детайли със средна сложност за основните групи металорежещи машини с ЦПУ
Знания
• Дефинира нивата на автоматизация при разработване на управляващи програми
• Познава видовете премествания на инструментите
• Обяснява технологичните команди
• Знае как се формират преходите в зададени зони чрез компютър
• Познава системи от диалогов тип
• Описва системи с функции за автоматично пресмятане на характерни точки
от детайла
• Обяснява как системите определят автоматично режимите на рязане
• Познава системи, снабдени с графичен дисплей
• Обяснява как чрез графично проиграване на програмата се намаляват възможностите за брак
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Умения
• Задава последователността на обработване, окрупнено чрез зони и технологични указания
• Използва диалогов прозорец „Детайлна информация“ като опростен модел на
използвания вид обработка заедно с данните
• Задейства автоматично пресмятане на характерни точки на детайли (центрове на окръжности, пресечни и допирни точки на линии и окръжности)
• Използва мерителна глава за определяне на координатната нула на детайла
• Програмира технологичния цикъл за автоматично пресмятане на прибавките
и режимите на рязане
• С леди графичното проиграване на програмата и възникването на грешки
Компетентности
• Осигурява подходящи условия за оптимизиране чрез използване на различни
нива на автоматизация при разработване на управляващи програми, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Резултат от учене 18.5: Извършва различни видове настройване на машините и технологичната екипировка
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Знания

•П
 ознава техническата документация, свързана с чертежи на различни видове
детайли за обработване
• Описва графична схема с координатно оразмеряване на координатите на характерни точки за различните детайли
• Знае какво е база и координатно начало
• Познава видовете приспособления за различните машини
• Обяснява начините за базиране и установяване на различните детайли
• Познава видовете инструменти за обработване на различни групи отвори,
контури, равнинни повърхнини и съчетания от тях
• Знае режимите на рязане (обороти, подаване) за избраните режещи инструменти
• Познава измервателните инструменти за различните видове обработени повърхнини
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

•Р
 азработва точен чертеж на детайла с нанесени координатни системи за всяка негова страна, която ще бъде обработена
• Избира бази, приспособления и координатно начало
• Попълва схеми за базиране и установяване на детайли
• Избира типови технологични схеми за обработване на различни контури,
равнинни повърхнини, различни групи отвори и съчетания от тях
• Избира режещи инструменти
• Определя режимите на рязане (обороти, подаване) за избраните режещи инструменти от типовата схема
• Избира измервателни инструменти
• Попълва операционна карта

Компетентности

•И
 звършва правилно различни видове настройка на машините и техническата
екипировка в зависимост от разработена управляваща програма за изработване на разнообразни детайли, спазвайки изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• Практика: Индивидуални и групови практически изпитвания
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• Практика: Учебна работилница, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия
За средство 2:
• Практика: Намира технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана с програмиране и настройване на металорежещи
машини с ЦПУ, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
ЕРУ 19
Наименование на
единицата:

Изработване на детайли на металорежеща машина с ЦПУ

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Машинен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 19.1: Изработване на детайли с ЦПУ машини – струговане
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Знания

•З
 нае видовете стругови машини с ЦПУ, възможностите и приложението им
• Познава системите за ЦПУ на стругови машини
• Описва предварителната подготовка и настройка за работа на струговите
машини с ЦПУ
• Познава координатните системи на машините
• Знае основните възли на струговите машини с ЦПУ
• Обяснява конструктивните и кинематичните особености на струговите машини с ЦПУ
• Дефинира настройката и етапите на работа
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

•П
 рограмира и редактира технологична информация
• Програмира и редактира графична информация
• Разчита и ползва управляващи програми за работа на стругови машини с
ЦПУ
• Избира металорежещи инструменти за стругови обработки
• Редактира управляващи програми за работа на стругови машини с ЦПУ

Компетентности

•И
 зработва ротационно-симетричен детайл на стругови машини с ЦПУ в
съответствие с възможностите, системите и приложението им, спазвайки
изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Резултат от учене 19.2: Изработване на детайли с ЦПУ машини – фрезоване
Знания

•П
 ознава видовете пробивно-фрезови машини с ЦПУ
• Знае системите за програмно управление на фрезови машини с ЦПУ
• Описва предварителната подготовка за работа и настройка на пробивно-фрезови машини с ЦПУ
• Познава координатните системи на фрезовите машини с ЦПУ
• Знае основните възли на фрезови машини с ЦПУ
• Обяснява конструктивните и кинематичните особености на фрезови машини
с ЦПУ
• Дефинира етапите на работа
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

•П
 рограмира и редактира технологична информация
• Програмира и редактира графична информация
• Разчита и ползва управляващи програми за работа на фрезови машини с
ЦПУ
• Избира металорежещи инструменти за фрезови обработки и обработване на
отвори
• Редактира управляващи програми за работа на фрезови машини с ЦПУ

Компетентности

•И
 зработва призматично-корпусен детайл на фрезови машини с ЦПУ в съответствие с възможностите, системите и приложението им, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Резултат от учене 19.3: Изработване на детайли с ЦПУ машини – шлифоване
Знания

•П
 ознава видовете шлифовъчни машини с ЦПУ
• Знае системите за програмно управление на шлифовъчни машини с ЦПУ
• Описва предварителната подготовка за работа и настройка на шлифовъчни
машини с ЦПУ
• Познава координатните системи на шлифовъчни машини с ЦПУ
• Знае основните възли на шлифовъчни машини с ЦПУ
• Обяснява конструктивните и кинематичните особености на шлифовъчни машини с ЦПУ
• Дефинира етапите на работа
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

•П
 рограмира и редактира технологична информация
• Програмира и редактира графична информация
• Разчита и ползва управляващи програми за работа на шлифовъчни машини
с ЦПУ
• Избира металорежещи инструменти за шлифови обработки
• Редактира управляващи програми за работа на шлифовъчни машини с ЦПУ
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•В
 състояние е качествено да изработи детайл на шлифовъчни машини с ЦПУ,
спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• Практика: Индивидуални и групови практически изпитвания
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• Практика: Учебна работилница, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия
За средство 2:
• Практика: Намира технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана с изработване на детайли на металорежеща машина
с ЦПУ, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
ЕРУ 20
Наименование на
единицата:

Ремонтира машини с ЦПУ

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Машинен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 20.1: Извършва разглобяване и сглобяване на машини с ЦПУ
Знания

•
•
•
•
•
•
•

Умения

•Б
 орави с техническа документация и справочна литература на хартиен и
електронен носител
• Д иагностицира машините с ЦПУ
• Прилага методите за дефектация на детайли и възли
• Избира инструменти и приспособления за контрол
• Оценява резултати от конкретно измерване
• Избира режещи и монтажни инструменти
• Прави заключение за годност на детайли и възли
• Попълва отчетна документация

Компетентности

•И
 звършва разглобяване и сглобяване на детайли и възли от машини с ЦПУ,
следвайки съответния технологичен процес и при спазване изискванията за
здравословни и безопасни условия на труд

 нае основните шлосерски операции
З
Познава технологията на разглобяване и сглобяване на съединения и предавки
Знае различни контролно-измервателни инструменти и приспособления
Познава режещи и монтажни инструменти
Обяснява използването на суровини, материали и енергия
Познава изискванията на техническата и технологичната документация
Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Резултат от учене 20.2: Прилага технологичните методи за сглобяване на принадлежности за машини
с ЦПУ
Знания

•П
 ознава видовете принадлежности за машини с ЦПУ
• Знае изискванията на техническата и технологичната документация при сглобяване и разглобяване
• Познава разновидностите на режещи и монтажни инструменти
• Описва устройството на контролно-измервателните инструменти
• Обяснява схеми за измерване и контрол
• Познава методите за сглобяване и разглобяване на детайли, възли и механизми
• Знае правилата за здравословни и безопасни условия на труд при монтаж и
демонтаж на възли и изделия
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Умения

•
•
•
•

Компетентности

•П
 рилага технологичните методи за сглобяване на принадлежности за машини с ЦПУ според необходимите конфигурации, спазвайки правилата за
здравословни и безопасни условия на труд при монтаж и демонтаж на възли
и изделия

 азчита чертежи, схеми и технологична документация
Р
Разпознава основните машиностроителни материали
Избира режещи и измервателни инструменти
Избира необходимите инструменти и приспособления за сглобяване и разглобяване на принадлежности за машини с ЦПУ
• Контролира и оценява качеството на сглобените единици

Резултат от учене 20.3: Извършва ремонт на инструменталната и технологичната екипировка на машини с ЦПУ
Знания

•З
 нае видовете инструментална и технологична екипировка за машините с
ЦПУ
• Познава физико-механичните свойства на основните машиностроителни материали, от които са направени
• Описва методите за почистване на детайлите и за причините за дефектиране
• Знае начините за диагностициране на възлите и механизмите
• Познава методите за възстановяване на инструменти, съединения и предавки
• Обяснява технологичния процес при ремонт (разглобяване и сглобяване) на
инструментална и технологична екипировка
• Знае инструментите за разглобяване и сглобяване
• Познава инструментите за измерване на присъединителните повърхнини
• Знае методите за междинен и окончателен контрол на ремонта
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

•Б
 орави с техническата документация за инструменталната и технологичната
екипировка на машините с ЦПУ
• Д иагностицира дефектите в инструментите и технологичната екипировка
• Избира методите за възстановяване на инструменти, съединения и предавки
• Подбира инструменти за разглобяване и сглобяване
• Избира уреди за измерване и контрол
• Попълва отчетна документация
• Оценява годността на инструментите, детайлите и възлите след ремонта

Компетентности

•В
 състояние е да извършва ремонт на инструменталната и технологичната
екипировка на машини с ЦПУ, спазвайки изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• Практика: Индивидуални и групови практически изпитвания
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• Практика: Учебна работилница, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия
За средство 2:
• Практика: Намира технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана с извършването на ремонт на машина с ЦПУ,
спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
ЕРУ 21
Наименование на
единицата:

Извършва техническо обслужване и поддръжка на автоматични линии, манипулатори и роботи, агрегатни машини, полуавтоматични и автоматични металорежещи машини

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Машинен техник

Ниво по НКР:

4
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4

Резултат от учене 21.1: Избира и прилага методите за техническо обслужване, поддържане, сглобяване
и разглобяване на автоматични линии за обработване на детайли
Знания

•З
 нае разновидностите на автоматични линии за обработване на детайли
• Познава методите за техническо обслужване на една автоматична линия за
обработване на детайли
• Знае конструктивните и кинематичните особености
• Обяснява методите за диагностика на механизмите и възлите
• Познава методите за разглобяване и сглобяване на детайли и възли
• Познава начините за контрол
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

•Р
 азчита техническа документация, съпровождаща автоматичните линии за
обработване на детайли
• Избира методите за техническо обслужване и поддържане
• Прилага дейности за проверка на функционалното състояние на автоматичните линии
• Прави заключение за реалното състояние
• Проектира технологичен процес за ремонт (разглобяване и сглобяване) на
възли и механизми от автоматични линии за обработване на детайли
• Избира уреди и инструменти за контрол

Компетентности

•С
 пособен е правилно да избира и прилага методите за техническо обслужване, поддържане, сглобяване и разглобяване на автоматични линии за обработване на детайли, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни
условия на труд

Резултат от учене 21.2: Избира и прилага методите за техническо обслужване, поддържане, сглобяване
и разглобяване на автоматични линии за сглобяване
Знания

•З
 нае принципа на работа на автоматичните линии за сглобяване
• Познава технологичното предназначение на автоматичните линии за един
или няколко вида операции
• Обяснява типа на прилаганото обурудване на автоматичните линии за сглобяване според вида на машините в тях
• С равнява конструктивните и кинематичните особености на транспортиращите системи
• Познава методите за техническо обслужване и поддържане
• Познава методите за разглобяване и сглобяване на възли и механизми
• Знае начините за контрол
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

•Р
 азчита техническата документация, съпровождаща автоматичните линии за
сглобяване
• Избира начините за проверка на функционалното състояние на механизмите
и машините, включени в състава на автоматичните линии за сглобяване
• Проектира технологични процеси за разглобяване и сглобяване на машините
• Прилага дейности за поддържане изправността на автоматичните линии за
сглобяване
• Избира методи за възстановяване изправността на машините
• Избира подходящи уреди и инструменти за контрол

Компетентности

•С
 пособен е да извърши предписаните от стандартите и съпровождащата документация сглобяване и разглобяване на автоматични линии за сглобяване
• С пособен е да избира и прилага методите за техническото обслужване и
поддържане на автоматични линии за сглобяване, спазвайки изискванията за
здравословни и безопасни условия на труд

Резултат от учене 21.3: Избира и прилага методите за техническо обслужване, поддържане, сглобяване
и разглобяване на манипулатори и роботи
Знания

•
•
•
•
•
•
•
•

 нае разновидности на промишлени роботи и манипулатори
З
Познава начините за задвижване и управление на манипулаторите и роботите
Обяснява геометрията на движението на осите на отделните звена
Познава методите за координиране на движенията
Познава методите за техническо обслужване и поддържане
Познава методите за разглобяване и сглобяване на манипулатори и роботи
Знае начините за контрол
Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
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Умения

•Р
 азчита техническа документация, съпровождаща манипулаторите и роботите
• Извършва предписаните от стандартите и съпровождащата документация проверки за определяне функционалното състояние на манипулаторите и роботите
• Прилага дейности за поддържане изправността на манипулаторите и роботите
• Проектира технологични процеси за разглобяване и сглобяване на манипулатори и роботи
• Избира методи за възстановяване изправността на манипулаторите и роботите
• Избира уреди и инструменти за контрол

Компетентности

•С
 пособен е да установи функционалното състояние на манипулатори и роботи
в съответствие с нормативните документи, както и да предприема действия по
възстановяване на параметрите им, спазвайки изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд

Резултат от учене 21.4: Избира и прилага методите за техническо обслужване, поддържане, сглобяване
и разглобяване на агрегатни машини
Знания

•З
 нае структурно-компановъчни схеми на агрегатни машини според вида и размерите на обработваемите детайли
• Познава нормализирани елементи, инструменти и приспособления, използвани
при агрегатни машини
• Сравнява хидро- и електрозадвижванията
• Знае методи за избор на рационални схеми или за преустройство на съществуващи и създаване на пренастройваеми агрегатни машини
• Обяснява начините за правилна експлоатация на агрегатните машини
• Описва методите за възстановяване на функционалното състояние на машините
• Познава методите за разглобяване и сглобяване на агрегатни машини
• Познава начините за контрол
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

•Р
 азчита рационални схеми и прилага методи за проектиране на пренастройваеми агрегатни машини според вида и типоразмера на обработваните детайли
• Прилага дейности за поддържане изправността на инструменти и приспособления, използвани при агрегатни машини
• Проектира технологични процеси за разглобяване и сглобяване на агрегатна
машина
• Избира методи за възстановяване изправността на агрегатна машина
• Избира подходящи уреди и инструменти за контрол

Компетентности

•С
 пособен е да избира и прилага методите за техническо обслужване, поддържане, сглобяване и разглобяване на агрегатни машини, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Резултат от учене 21.5: Избира и прилага методите за техническо обслужване, поддържане, сглобяване и
разглобяване на полуавтоматични и автоматични металорежещи машини
Знания

• Знае разновидностите на автоматични и полуавтоматични металообработващи машини за обработване на детайли
• Познава методите за техническо обслужване на една автоматична или полуавтоматична машина за обработване на детайли
• Знае конструктивните и кинематичните особености
• Описва методите за диагностика на механизмите и възлите
• Познава методите за разглобяване и сглобяване на детайли и възли в полуавтоматичните и автоматичните машини
• Знае начините за контрол
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

•Р
 азчита техническа документация, съпровождаща автоматичните и полуавтоматичните машини за обработване на детайли
• Избира методите за техническо обслужване и поддържане
• Прилага дейности за проверка на функционалното състояние на автоматичните и полуавтоматичните машини за обработване на детайли
• Прави заключение за реалното състояние
• Проектира технологичен процес за ремонт (разглобяване и сглобяване) на възли и механизми от автоматични и полуавтоматични машини за обработване
на детайли
• Избира уреди и инструменти за контрол

БРОЙ 75
Компетентности
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•С
 пособен е да избира и прилага методите за техническо обслужване, поддържане, сглобяване и разглобяване на автоматични и полуавтоматични металорежещи машини, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни
условия на труд

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• Практика: Индивидуални и групови практически изпитвания
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• Практика: Учебна работилница, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия
За средство 2:
• Практика: Намира технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана с програмиране и настройване на металорежещи
машини с ЦПУ, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия
на труд
Специфична професионална подготовка за специалност „Машини и съоръжения за заваряване“ –
трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 22
Наименование на
единицата:

Заваръчни шевове и параметри според стандарта

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на про- Машинен техник
фесията:
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 22.1: Избира параметри според стандарта и прилага методите за различните заваръчни шевове
Знания

•П
 ознава основните методи на заваряване
• Обяснява основните свойства на различните видове стомани, цветни метали
и сплави и тяхното поведение при заваряване
• Познава основните комбинации от материали за различните методи на заваряване
• Посочва влиянието на режимите на заваряване върху формата на заваръчния
шев
• Знае конструктивното оформяне на съединенията при специалните заваръчни
методи
• Обяснява предимствата и недостатъците на различните методи на заваряване
• Познава принципите и правилата, които осигуряват безопасност, хигиена на
труда и опазване на околната среда

Умения

•И
 зползва оптимален заваръчен процес и заваръчно оборудване за изготвяне
на конкретно съединение и конструкция
• Избира основните и добавъчните материали за заваряване
• Избира оптимален режим на заваряване за даден метод
• С ъставя технологичен заваръчен план за изработване на определена конструкция
• Попълва необходимата документация за изграждане на дадена система за
качество в заваръчното производство
• Извършва различните заваръчни шевове при спазване изискванията за безопасност

Компетентности

•И
 звършва качествено планиране на заваръчния процес за прилагане според
стандарта на различните заваръчни шевове, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
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Резултат от учене 22.2: Извършва заваръчна дейност
Знания

•З
 нае най-важните свойства на основните видове стомани, цветни метали и
сплавите им и съответно основните правила и принципи за заваряването им
• Познава различните видове заварени съединения и конструкции, тяхното конструктивно оформяне и най-важните особености на механичното им поведение
в зависимост от вида на натоварване
• Описва възможните дефекти и несъвършенства в заварените съединения, тяхното оценяване и начините за тяхното предотвратяване и отстраняване
• Посочва причините за възникване на заваръчни несъвършенства
• Познава принципите и правилата, които осигуряват безопасност и хигиена на
труда и запазване на околната среда

Умения

•И
 збира заваръчния процес и заваръчното оборудване, както и основните технологични параметри на процеса
• Проверява и обозначава основните и добавъчните материали за заваряване
• Разчита чертежи на заварени съединения и изделия и означава шевовете със
съответните символи
• Разчита и изпълнява заваръчни процедури и работни инструкции
• Извършва визуален контрол на изпълнението на заварените съединения (по
време и след заваряването)

Компетентности

•Р
 аботи прецизно и качествено при извършване на различните заваръчни дейности, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• Практика: Индивидуални и групови практически изпитвания
Условия за провежда- За средство 1:
не на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• Практика: Учебна работилница, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия
За средство 2:
• Практика: Намира технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана с прилагане на методите за различните заваръчни
шевове, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
ЕРУ 23
Наименование на
единицата:

Машини и съоръжения за заваряване

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Машинен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 23.1: Избира и прилага методите за инсталиране, техническо обслужване и поддържане на машини и съоръжения за заваряване
Знания

•Д
 ефинира заваротехническите особености и области на приложение на различните методи за заваряване
• Знае основните свойства на различните видове стомани и цветни метали и
сплави и тяхното поведение при заваряване
• Познава основните комбинации от материали за различните методи на заваряване
• Посочва влиянието на режимите на заваряване върху формата на заваръчния шев
• Знае конструктивното оформяне на съединенията при специалните заваръчни
методи
• Дефинира заваротехническите особености и областите на приложение на различните методи на заваряване
• Знае предимствата и недостатъците на различните методи на заваряване
• Познава принципите и правилата, които осигуряват безопасност, хигиена на
труда и опазване на околната среда
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Умения

• И
 зползва оптимален заваръчен процес и заваръчно оборудване за изпълнение на конкретно съединение и конструкция
• И збира основните и добавъчните материали за заваряване
• И збира режим на заваряване за даден метод
• С ъставя технологичен заваръчен план за изработване на определена конструкция
• Попълва необходимата документация за изграждане на дадена система за
качество в заваръчното производство
• И звършва различните заваръчни шевове при спазване изискванията за
безопасност

Компетентности

• И
 звършва качествено планиране на заваръчния процес за прилагане според стандарта на различните заваръчни шевове, спазвайки изискванията
за здравословни и безопасни условия на труд

Резултат от учене 23.2: Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на машини и съоръжения за
заваряване
Знания

• З
 нае най-важните свойства на основните видове стомани, цветни метали и
сплавите им и съответно основните правила и принципи за заваряването
им
• Познава различните видове заварени съединения и конструкции, тяхното
конструктивно оформяне и най-важните особености на механичното им
поведение в зависимост от вида на натоварване
• О писва възможните дефекти и несъвършенства в заварените съединения,
тяхното оценяване и начините за тяхното предотвратяване и отстраняване
• З нае различните видове заварени конструкции, тяхното технологично оформяне в зависимост от натоварването и материала, от който са изработени
• Посочва причините за възникване на заваръчни несъвършенства
• Познава принципите и правилата, които осигуряват безопасност и хигиена
на труда и запазване на околната среда

Умения

• И
 збира заваръчния процес и заваръчното оборудване, както и основните
технологични параметри на процеса
• П роверява и обозначава основните и добавъчните материали за заваряване
• Разчита чертежи на заварени съединения и изделия и означава шевовете
със съответните символи
• Разчита и изпълнява заваръчни процедури и работни инструкции
• И звършва визуален контрол на изпълнението на заварените съединения
(по време и след заваряването)

Компетентности

• Р
 аботи прецизно със заваръчно оборудване при извършване на заваръчната дейност, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия
на труд

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• П рактика: Индивидуални и групови практически изпитвания
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия
За средство 2:
• П рактика: Намира технически приложими решения при решаване на
практическата задача, свързана с обслужването, поддържането и ремонта
на машини и съоръжения за заваряване, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
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Специфична професионална подготовка за специалност „Технология на машиностроенето“ – трета
степен на професионална квалификация
ЕРУ 24
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 24.1:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 24.2:
Знания

Металорежещи машини (отрезни, стругови, пробивни, фрезови, стъргателни
и др.)
4
4
Машинен техник
4
4
Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на металорежещи машини (отрезни, стругови, пробивни, фрезови, стъргателни и др.)
• Познава устройството и действието на универсалните металорежещи машини
• Знае методи за техническо обслужване и поддържане на универсални металорежещи машини
• Дефинира същността на процеса на обработване чрез рязане и факторите, влияещи върху неговото правилно протичане
• Посочва физичните и топлинните явления, съпровождащи процеса на рязане и
тяхното влияние върху качеството и точността на обработваните детайли
• Обяснява правилния избор на режещи инструменти съобразно техния вид, конструкция и материалите, от които са изработени
• Описва елементите на режимите на рязане и влиянието им върху точността и
качеството на обработваните повърхнини и производителността на труда
• Знае кинематичните и технологичните особености на металорежещите машини, структурното им изграждане и управление
• Познава устройството, основните функции и технологичните възможности на
най-разпространените металорежещи машини
• Обяснява кинематични схеми на металорежещи машини
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
• Избира схема на рязане според вида и формата на зададена повърхнина и режим
съобразно зададени изисквания за вид, форма, размери, качество на повърхнина
• Подбира материали и заготовки за изработване на различни машиностроителни детайли
• Избира режещи инструменти (вид, конструктивни, геометрични параметри,
материал) съобразно избран процес на рязане, форма, размери и качество на
зададена повърхнина, обработван материал
• Избира режими на рязане от справочници в зависимост от предписаните изисквания за грапавост и точност на обработваната повърхнина;
• Избира машина според вида на обработката, формата и размерите на детайла,
типа на производството
• Определя пътя за реализиране на избраната скорост на рязане и подаване според кинематиката на машината
• Прилага учебна, техническа и справочна литература
• Прави точен избор и качествена предварителна подготовка на инструменти и
машини за изработване на детайл по зададен чертеж, спазвайки изискванията
за здравословни и безопасни условия на труд
Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на металорежещи машини (отрезни, стругови, пробивни, фрезови, стъргателни и др.)
• Познава техническа документация, съпровождаща машините
• Посочва основните машиностроителни материали
• Посочва технологични процеси за ремонт на машините
• Знае технологичните методи за разглобяване, ремонт и сглобяване на металорежещи машини (отрезни, стругови, пробивни, фрезови, стъргателни и др.)
• Обяснява последователността на сглобяване и разглобяване на съединения и
предавки
• Дефинира начините за проверка на функционалното състояние на детайлите,
възлите и механизмите
• Описва методите за възстановяване на функционалното състояние
• Посочва реалното състояние на машините и дефинира методи за възстановяване
• Посочва дейности за поддържане изправността на машините
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
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Умения

•Р
 азчита чертежи, схеми и технологична документация
• Подбира режещи и измервателни инструменти
• Избира необходимите инструменти и приспособления за сглобяване и ремонт
на съединения и предавки в металорежещи машини (отрезни, стругови, пробивни, фрезови, стъргателни и др.)
• Открива неизправностите в машините
• Избира методи за проверка на изправността на машините
• Определя реалното състояние на машините
• Избира методи за възстановяване изправността на машините
Компетентности
• Установява правилно функционалното състояние на машините в съответствие
с нормативните документи, както и предприема адекватни действия по възстановяване на параметрите им, спазвайки изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд
Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• Практика: Индивидуални и групови практически изпитвания
Условия за провеждане За средство 1:
• Теория: Учебен кабинет
на оценяването:
За средство 2:
• Практика: Учебна работилница, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия
За средство 2:
• Практика: Намира технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана с обслужването, поддържането и ремонта на металорежещи машини, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия
на труд
ЕРУ 25
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 25.1:
Знания

Машини за нарязване на резби, зъби на зъбни колела и шлифоването им
4
4
Машинен техник
4
4
Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на машини за нарязване на резби, зъби на зъбни колела и
шлифоването им
• Познава устройството и действието на машини за нарязване на резби, зъби
на зъбни колела и шлифоването им
• Знае методи за техническо обслужване и поддържане на машини за нарязване на резби, зъби на зъбни колела и шлифоването им
• Дефинира същността на процеса на обработване чрез рязане и факторите,
влияещи върху неговото правилно протичане
• Посочва физичните и топлинните явления, съпровождащи процеса на рязане,
и тяхното влияние върху качеството и точността на обработваните детайли
• Посочва режещи инструменти (вид, конструктивни, геометрични параметри,
материал) съобразно избран процес на рязане, форма, размери и качество на
зададена повърхнина, обработван материал
• Обяснява правилния избор на режещи инструменти съобразно техния вид,
конструкция и материалите, от които са изработени
• Описва елементите на режимите на рязане и влиянието им върху точността
и качеството на обработваните повърхнини и производителността на труда
• Знае кинематичните и технологичните особености на машини за нарязване
на резби, зъби на зъбни колела и шлифоването им, структурното им изграждане и управление
• Познава устройството, основните функции и технологичните възможности на
най-разпространените машини за нарязване на резби, зъби на зъбни колела
и шлифоването им
• Обяснява кинематични схеми на машини за нарязване на резби, зъби на зъбни колела и шлифоването им
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
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Умения

•И
 збира схема на рязане според вида и формата на зададена повърхнина и
режим съобразно зададени изисквания за вид, форма, размери, качество на
повърхнина
• Подбира материали и заготовки за изработване на различни машиностроителни детайли
• Избира оптималните режими на рязане от справочници в зависимост от
предписаните изисквания за грапавост и точност на обработваната повърхнина
• Избира машина според вида на обработката, формата и размерите на детайла, типа на производството
• Определя пътя за реализиране на избраната скорост на рязане и подаване
според кинематиката на машината
• Прилага учебна, техническа и справочна литература

Компетентности

•П
 рави точен избор и качествена предварителна подготовка на инструменти и
машини за изработване на детайл по зададен чертеж, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Резултат от учене 25.2: Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на машини за нарязване на резби, зъби на зъбни колела и шлифоването им
Знания

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 ознава техническа документация, съпровождаща машините
П
Посочва основните машиностроителни материали
Посочва технологични процеси за ремонт на машините
Знае технологичните методи за разглобяване, ремонт и сглобяване на машини за нарязване на резби, зъби на зъбни колела и шлифоването им
Обяснява последователността на сглобяване и разглобяване на съединения и
предавки
Дефинира начините за проверка на функционалното състояние на детайлите,
възлите и механизмите
Описва методите за възстановяване на функционалното състояние
Посочва реалното състояние на машините и избира методи за възстановяване
Посочва дейности за поддържане изправността на машините
Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

•Р
 азчита чертежи, схеми и технологична документация
• Подбира режещи и измервателни инструменти
• Избира необходимите инструменти и приспособления за сглобяване и ремонт
на съединения и предавки в машини за нарязване на резби, зъби на зъбни
колела и шлифоването им
• О ткрива неизправностите в машините
• Избира методи за проверка на изправността на машините
• Определя реалното състояние на машините
• Избира методи за възстановяване изправността на машините

Компетентности

•У
 становява правилно функционалното състояние на машините в съответствие с нормативните документи, както и предприема адекватни действия по
възстановяване на параметрите им, спазвайки изискванията за здравословни
и безопасни условия на труд

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• Практика: Индивидуални и групови практически изпитвания
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• Практика: Учебна работилница, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия
За средство 2:
• Практика: Намира технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана с обслужването, поддържането и ремонта на машини за нарязване на резби, зъби на зъбни колела и шлифоването им, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
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Специфична професионална подготовка за специалност „Машини и съоръжения за химическата
и хранително-вкусовата промишленост“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 26
Наименование на
единицата:

Машини, съоръжения и инсталации за производство и преработване на химически вещества

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Машинен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 26.1: Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на машини, съоръжения и инсталации за производство и
преработване на химически вещества
Знания

•П
 ознава химикотехнологичните процеси на характерните производства от
химическата промишленост
• Знае суровините, материалите и енергийните източници за осъществяването
на химичните производства
• Познава основните неорганични и органични химични производства
• Описва контрола на етапите на технологичните процеси за възможните отклонения от технологичния режим и промяната в неговите параметри
• Изрежда източниците на замърсявания на въздуха, водите и почвите
• Описва устройството и действието на машините и съоръженията за производство и преработване на химически вещества – смилане, смесване, филтриране и отделяне на химически материали, получаване на киселини и основи,
бои, лепила, лакове, петрол и петролни продукти, брикети и дървени въглища, синтетични влакна, изкуствени торове
• Описва методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на
машините, съоръженията и инсталациите за производство и преработване на
химически вещества
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

•П
 роявява съобразителност и отговорност при прилагане методите за инсталиране, техническо обслужване и поддържане на машините, съоръженията и
инсталациите за производство и преработване на химически вещества, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

 аботи със справочна литература
Р
Разчита чертежи и технологична документация
Избира машиностроителни материали
Извършва технически измервания
Прилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на
машините, съоръженията и инсталациите за производство и преработване на
химически вещества

Резултат от учене 26.2: Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на машини и съоръжения за производство и преработване на химически вещества
Знания

•П
 ознава химикотехнологичните процеси и закономерностите за управлението им
• Познава етапите на производството
• Познава принципа на работа на машините и съоръженията в химическата
промишленост
• Определя технологичната последователност на ремонтната дейност
• Изброява възможните повреди
• Възпроизвежда изискванията за здравословни и безопасни условия на труд,
включително източниците на замърсявания на въздуха, водите и почвите

Умения

•
•
•
•
•

 аботи със справочна литература
Р
Разчита техническа документация
Избира машиностроителни материали
Осъществява технически измервания
Извършва сглобяване и разглобяване на машините и съоръженията за производство и преработване на химически вещества
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•О
 съществява качествено и прецизно ремонта на машини, уреди и съоръжения, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• Практика: Индивидуални и групови практически изпитвания
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• Практика: Учебна работилница, учебно-тренировъчен цех, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия и последователност за извършване на технологичните операции
За средство 2:
• Практика: Намира икономически обосновани и технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана с обслужването, поддържането и ремонта на машини, съоръжения и инсталации за производство
и преработване на химически вещества, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
ЕРУ 27
Наименование на
единицата:

Съоръжения и инсталации за обработване и преработване на неопасни и радиоактивни отпадъци

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Машинен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 27.1: Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на съоръженията и инсталациите за обработване и преработване на неопасни и радиоактивни отпадъци
Знания

•П
 ознава характеристиките на видовете отпадъци – опасни, неопасни и радиоактивни, и процесите, от които те могат да се генерират
• Знае суровините и енергийните източници за химичните производства, свързани с неопасните и радиоактивните отпадъци
• Познава основните производства
• Описва контрола на етапите на технологичните процеси за възможните отклонения от технологичния режим и промяната в неговите параметри
• Изрежда източниците на замърсявания на въздуха, водите и почвите
• Познава процесите и описва устройството на съоръженията за обработване
на неопасни и обезвреждане на радиоактивни отпадъци
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

•П
 роявява съобразителност при прилагане на методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на съоръженията и инсталациите за обработване на неопасни и обезвреждане на радиоактивни отпадъци, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

 аботи със справочна литература
Р
Разчита чертежи и технологична документация
Избира машиностроителни материали
Извършва технически измервания
Избира методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и
поддържане на съоръженията и инсталациите за обработване и преработване
на неопасни и радиоактивни отпадъци
• Прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и
поддържане на съоръженията и инсталациите за обработване и преработване
на неопасни и радиоактивни отпадъци

БРОЙ 75

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 9

Резултат от учене 27.2: Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на съоръженията за обработване
и преработване на неопасни и радиоактивни отпадъци
Знания
• Познава химикотехнологичните процеси и закономерностите за управлението им
• Познава етапите на производството
• Познава принципа на работа на съоръженията за обработване и преработване
на неопасни и радиоактивни отпадъци
• Определя технологичната последователност на ремонтната дейност
• Изброява възможните повреди
• Възпроизвежда изискванията за здравословни и безопасни условия на труд,
включително източниците на замърсявания на въздуха, водите и почвите
Умения
• Работи със справочна литература
• Разчита техническа документация
• Избира машиностроителни материали
• Осъществява технически измервания
• Извършва сглобяване и разглобяване на съоръженията за обработване и преработване на неопасни и радиоактивни отпадъци
Компетентности
• Осъществява качествено и прецизно ремонта на съоръжения, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• Практика: Индивидуални и групови практически изпитвания
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• Практика: Учебна работилница, учебно-тренировъчен цех, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия и последователност за извършване на технологичните операции
За средство 2:
• Практика: Намира икономически обосновани и технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана с обслужването, поддържането и ремонта на съоръжения и инсталации за обработване и преработване на неопасни и радиоактивни отпадъци, спазвайки изискванията за
здравословни и безопасни условия на труд
ЕРУ 28
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование
на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 28.1:
Знания

Машини, съоръжения и линии за производство и преработване на храни
4
4
Машинен техник
4
4
Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на машините, съоръженията и линиите за производство и
преработване на храни
• Познава химикотехнологичните процеси на характерните производства от
хранително-вкусовата промишленост
• Знае суровините и материалите и енергийните източници за осъществяването
на производствата от хранително-вкусовата промишленост
• Познава хранително-вкусовите процеси и закономерности за управлението им
• Посочва основните производства в хранително-вкусовата промишленост
• Описва контрола на етапите на технологичните процеси за възможните отклонения от технологичния режим и промяната в неговите параметри
• Изрежда източниците на замърсявания на въздуха, водите и почвите
• Описва устройството и действието на машините и съоръженията за производство и преработване на различни видове храни – месо, риба, мляко, плодове,
зеленчуци и други продукти
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
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Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

•П
 роявява съобразителност при прилагане методите за инсталиране, техническо обслужване и поддържане на машините, съоръженията и инсталациите
за производство и преработване на храни, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

 аботи със справочна литература
Р
Разчита чертежи и технологична документация
Избира машиностроителни материали
Извършва технически измервания
Избира методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на
машините, съоръженията и инсталациите за производство и преработване
на храни
• Прилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на
машините, съоръженията и инсталациите за производство и преработване
на храни

Резултат от учене 28.2: Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на машините и съоръженията за
производство и преработване на храни
Знания

•П
 ознава химикотехнологичните процеси и закономерностите за управлението им
• Познава етапите на производството
• Познава принципа на работа на машините и съоръженията в хранителновкусовата промишленост
• Определя технологичната последователност на ремонтната дейност
• Изброява възможните повреди
• Възпроизвежда изискванията за здравословни и безопасни условия на труд,
включително източниците на замърсявания на въздуха, водите и почвите

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

•О
 съществява качествено и прецизно ремонта на машини, уреди и съоръжения в хранително-вкусовата промишленост, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

 аботи със справочна литература
Р
Разчита техническа документация
Избира машиностроителни материали
Осъществява технически измервания
Извършва сглобяване и разглобяване на машините и съоръженията за производство и преработване на храни

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• Практика: Индивидуални и групови практически изпитвания
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• Практика: Учебна работилница, учебно-тренировъчен цех, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия и последователност за извършване на технологичните операции
За средство 2:
• Практика: Намира икономически обосновани и технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана с обслужването, поддържането и ремонта на машини, съоръжения и линии за производство и
преработване на храни, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни
условия на труд
ЕРУ 29
Наименование на
единицата:

Машини, съоръжения и линии за производство, обработване и бутилиране на
напитки

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Машинен техник
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Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 29.1:

Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на машините, съоръженията и линиите за производство, обработване и бутилиране на напитки

Знания

•П
 ознава химикотехнологичните процеси на характерните производства от хранително-вкусовата промишленост
• Знае суровините, материалите и енергийните източници за осъществяване производството на хранително-вкусовата промишленост
• Познава хранително-вкусовите процеси и закономерности за управлението им
• Посочва основните производства в хранително-вкусовата промишленост
• Описва контрола на етапите на технологичните процеси за възможните отклонения от технологичния режим и промяната в неговите параметри
• Изрежда източниците на замърсявания на въздуха, водите и почвите
• Описва устройството и действието на машините, съоръженията и линиите за
производство, обработване и бутилиране на напитки – вино, бира, оцет, олио,
зехтин и др.
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

•П
 роявява съобразителност при прилагане методите за инсталиране, техническо
обслужване и поддържане на машините, съоръженията и линиите за производство и преработване, обработване и бутилиране на напитки, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Резултат от учене 29.2:

Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на машините и съоръженията за
производство, обработване и бутилиране на напитки

Знания

•П
 ознава химикотехнологичните процеси и закономерностите за управлението им
• Познава етапите на производството
• Познава принципа на работа на машините и съоръженията в хранително-вкусовата промишленост
• Определя технологичната последователност на ремонтната дейност
• Изброява възможните повреди
• Възпроизвежда изискванията за здравословни и безопасни условия на труд,
включително източниците на замърсявания на въздуха, водите и почвите
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

•О
 съществява качествено и прецизно ремонта на машини, уреди и съоръжения
и линиите за производство, обработване и бутилиране на напитки, спазвайки
изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

 аботи със справочна литература
Р
Разчита чертежи и технологична документация
Избира машиностроителни материали
Извършва технически измервания
Избира методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на машините, съоръженията и линиите за производство и преработване на храни
• Прилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на машините, съоръженията и линиите за производство, обработване и бутилиране
на напитки

 аботи със справочна литература
Р
Разчита техническа документация
Избира машиностроителни материали
Осъществява технически измервания
Извършва сглобяване и разглобяване на машините и съоръженията за производство, обработване и бутилиране на напитки

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• Практика: Индивидуални и групови практически изпитвания
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• Практика: Учебна работилница, учебно-тренировъчен цех, предприятие, реално
работно място
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Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия и последователност за извършване на технологичните операции
За средство 2:
• Практика: Намира икономически обосновани и технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана с обслужването, поддържането и ремонта на машини, съоръжения и линии за производство, обработване и бутилиране на напитки, спазвайки изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд
ЕРУ 30
Наименование на
единицата:

Машини, съоръжения и линии за обработване и пакетиране на хранителни
продукти

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Машинен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 30.1: Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на машини, съоръжения и линии за обработване и пакетиране на хранителни продукти
Знания

•П
 ознава химикотехнологичните процеси на характерните производства от
хранително-вкусовата промишленост
• Знае суровините и материалите и енергийните източници за осъществяването
от хранително-вкусовата промишленост
• Познава хранително-вкусовите процеси и закономерности за управлението им
• Посочва основните производства в хранително-вкусовата промишленост
• Описва контрола на етапите на технологичните процеси за възможните отклонения от технологичния режим и промяната в неговите параметри
• Изрежда източниците на замърсявания на въздуха, водите и почвите
• Описва устройството и действието на машините и съоръженията за обработване и пакетиране на различни видове храни – захар, сол, ориз, леща, подправки, чай, кафе, тестени, захарни и шоколадови изделия и др.
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

•П
 роявява съобразителност при прилагане методите за инсталиране, техническо обслужване и поддържане на машините, съоръженията и за обработване
и пакетиране, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия
на труд

 аботи със справочна литература
Р
Разчита чертежи и технологична документация
Избира машиностроителни материали
Извършва технически измервания
Избира методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на машините, съоръженията и инсталациите за обработване и пакетиране на храни
• Прилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на
машините, съоръженията и инсталациите за обработване и пакетиране на
храни

Резултат от учене 30.2: Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на машини, съоръжения и линии
за обработване и пакетиране на хранителни продукти
Знания

•П
 ознава химикотехнологичните процеси и закономерностите за управлението им
• Познава етапите на производството
• Познава принципа на работа на машините и съоръженията в хранителновкусовата промишленост
• Определя технологичната последователност на ремонтната дейност
• Изброява възможните повреди
• Възпроизвежда изискванията за здравословни и безопасни условия на труд,
включително източниците на замърсявания на въздуха, водите и почвите
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
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Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

• О
 съществява качествено и прецизно ремонта на машини, уреди и съоръжения в хранително-вкусовата промишленост, спазвайки изискванията за
здравословни и безопасни условия на труд

 аботи със справочна литература
Р
Разчита техническа документация
И збира машиностроителни материали
О съществява технически измервания
И звършва сглобяване и разглобяване на машини, съоръжения и линии за
обработване и пакетиране на хранителни продукти

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• Практика: Индивидуални и групови практически изпитвания
Условия за провежда- За средство 1:
не на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• Практика: Учебна работилница, учебно-тренировъчен цех, предприятие,
реално работно място
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия и последователност за извършване на технологичните операции
За средство 2:
• Практика: Намира икономически обосновани и технически приложими
решения при решаване на практическата задача, свързана с обслужването,
поддържането и ремонта на машини, съоръжения и линии за обработване
и пакетиране на хранителни продукти, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Специфична професионална подготовка за специалност „Машини и съоръжения в текстилната,
обувната и дървообработващата промишленост“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 31
Наименование на
единицата:

Съоръжения за производство на текстил и изделия от текстил

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Машинен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 31.1:

Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на съоръжения за производство на текстил и изделия от текстил

Знания

•
•
•
•
•
•
•
•
•

 азчита техническа документация
Р
Познава технологичните процеси за производство на текстил
З нае суровините и материалите
О писва контрола на етапите на технологичните процеси за възможните
отклонения от технологичния режим и промяната в неговите параметри
О писва начините за проверка на функционалното състояние на детайлите,
възлите и механизмите
О писва устройството и действието на съоръженията за производство на
текстил и изделия от текстил – ширити, сърма и нетъкан текстил, дюшеци
и матраци и др.
О писва устройството и действието на машините и съоръженията за десениране на текстил
О писва дейности за поддържане изправността на машините
Познава изискванията за безопасна работа и здравословни условия на труд
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Умения

•П
 рилага дейности за проверка на функционалното състояние
• Разпознава неизправностите в машините
• Борави с технически средства – измервателни уреди, средства и приспособления
• Настройва уреди, средства и приспособления за контрол
• Определя реалното състояние на машините и избира методи за възстановяване
• Избира методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на съоръженията за производство на текстил и изделия от текстил
• Прилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на съоръженията за производство на текстил и изделия от текстил

Компетентности

•П
 роявява съобразителност при прилагане методите за инсталиране, техническо
обслужване и поддържане на съоръженията за производство на текстил и изделия от текстил, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия
на труд

Резултат от учене 31.2: Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на съоръжения за производство на
текстил и изделия от текстил
Знания

•О
 писва методите за възстановяване на функционалното състояние
• Познава етапите на производството
• Познава принципа на работа на машините и съоръженията в химическата
промишленост
• Определя технологичната последователност на ремонтната дейност
• Изброява възможните повреди
• Възпроизвежда изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

•О
 съществява качествено и прецизно ремонта на съоръженията за производство
на текстил и изделия от текстил, спазвайки изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд

 аботи със справочна литература
Р
Разчита техническа документация
Избира машиностроителни материали
Осъществява технически измервания
Извършва сглобяване и разглобяване на съоръжения за производство на текстил и изделия от текстил
• Настройва уреди, средства и приспособления за контрол
• Настройва и регулира съоръженията за производство на текстил и изделия от
текстил след ремонт и сглобяване
• Проектира технологични процеси за ремонт на машините и съоръженията за
производство на текстил и изделия от текстил

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• Практика: Индивидуални и групови практически изпитвания
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• Практика: Учебна работилница, учебно-тренировъчен цех, предприятие, реално
работно място
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия и последователност за извършване на технологичните операции
За средство 2:
• Практика: Намира икономически обосновани и технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана с обслужването, поддържането и ремонта на съоръжения за производство на текстил и изделия от
текстил, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
ЕРУ 32
Наименование на
единицата:

Машини и съоръжения за производство, обработване и шаблониране на кожи

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4
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Ниво по НКР:

4
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4
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Резултат от учене 32.1: Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на машини, съоръжения за производство, обработване и
шаблониране на кожи
Знания

•
•
•
•
•
•
•
•
•

 азчита техническа документация
Р
Познава технологичните процеси за производство на текстил
Знае суровините и материалите
Описва контрола на етапите на технологичните процеси за възможните отклонения от технологичния режим и промяната в неговите параметри
Описва начините за проверка на функционалното състояние на детайлите,
възлите и механизмите
Описва устройството и действието на машините и съоръженията за обработване и шаблониране на кожи
Описва устройството и действието на машините и съоръженията за производство на изкуствени кожи
Описва дейности за поддържане изправността на машините
Познава изискванията за безопасна работа и здравословни условия на труд

Умения

•П
 рилага дейности за проверка на функционалното състояние
• Разпознава неизправностите в машините
• Б орави самостоятелно с технически средства – измервателни уреди, средства
и приспособления
• Настройва уреди, средства и приспособления за контрол
• Определя реалното състояние на машините и избира методи за възстановяване
• Избира методите за техническо обслужване, поддържане, инсталиране и монтиране на машините и съоръженията за производство, обработване и шаблониране на кожи
• Прилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на
машините и съоръженията за производство, обработване и шаблониране на
кожи

Компетентности

•П
 роявява съобразителност при прилагане методите за инсталиране, техническо обслужване и поддържане на машините и съоръженията за производство,
обработване и шаблониране на кожи, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Резултат от учене 32.2: Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на машини и съоръжения за производство, обработване и шаблониране на кожи
Знания

•О
 писва методите за възстановяване на функционалното състояние
• Познава етапите на производството
• Познава принципа на работа на машините и съоръженията в химическата
промишленост
• Определя технологичната последователност на ремонтната дейност
• Изброява възможните повреди
• Възпроизвежда изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

•О
 съществява качествено и прецизно ремонта на съоръженията за производство на текстил и изделия от текстил, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

 аботи със справочна литература
Р
Разчита техническа документация
Избира машиностроителни материали
Осъществява технически измервания
Извършва сглобяване и разглобяване на съоръжения за производство на машините и съоръженията за производство, обработване и шаблониране на
кожи
• Настройва уреди, средства и приспособления за контрол
• Настройва и регулира машините и съоръженията за производство, обработване и шаблониране на кожи след ремонт и сглобяване
• Проектира технологични процеси за ремонт на машините и съоръженията за
производство, обработване и шаблониране на кожи

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 75

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• Практика: Индивидуални и групови практически изпитвания
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• Практика: Учебна работилница, учебно-тренировъчен цех, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия и последователност за извършване на технологичните операции
За средство 2:
• Практика: Намира икономически обосновани и технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана с обслужването, поддържането и ремонта на машини и съоръжения за производство, обработване
и шаблониране на кожи, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
ЕРУ 33
Наименование на
единицата:

Машини, линии и съоръжения за разкрояване и шиене на изделия от текстил
и кожи

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Машинен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 33.1: Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на машини, линии и съоръжения за разкрояване и
шиене на изделия от текстил и кожи
Знания

• Р
 азчита техническа документация
• Познава технологичните процеси за разкрояване и шиене на изделия от
текстил и кожи
• З нае суровините и материалите
• О писва контрола на етапите на технологичните процеси за възможните
отклонения от технологичния режим и промяната в неговите параметри
• О писва начините за проверка на функционалното състояние на детайлите,
възлите и механизмите
• О писва устройството и действието на машини, линии и съоръжения за
разкрояване, шиене, включително шевни автомати и полуавтомати за декоративни и обшиващи бодови и обшиващи верижни редове на изделия от
текстил и кожи – облекла, тапицерии, шапки и др.
• О писва дейности за поддържане изправността на машините
• Познава изискванията за безопасна работа и здравословни условия на труд

Умения

• П
 рилага дейности за проверка на функционалното състояние на оборудването
• Разпознава неизправностите в машините
• Б орави самостоятелно с технически средства – измервателни уреди, средства и приспособления
• Н астройва уреди, средства и приспособления за контрол
• И збира методите за техническо обслужване, поддържане, инсталиране и
монтиране на машини, линии и съоръжения за разкрояване и шиене на
изделия от текстил и кожи
• Прилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане
на машини, линии и съоръжения за разкрояване и шиене на изделия от
текстил и кожи
• О пределя реалното състояние на машините и избира методи за възстановяване
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• П
 роявява съобразителност при прилагане методите за инсталиране, техническо обслужване и поддържане на машини, линии и съоръжения за разкрояване и шиене на изделия от текстил и кожи, спазвайки изискванията
за здравословни и безопасни условия на труд

Резултат от учене 33.2: Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на машините, линиите и съоръженията за разкрояване и шиене на изделия от текстил и кожи
Знания

• О
 писва методите за възстановяване на функционалното състояние
• Познава етапите на производството
• Познава принципа на работа на машините, линиите и съоръженията за
разкрояване и шиене на изделия от текстил и кожи
• О пределя технологичната последователност на ремонтната дейност
• И зброява възможните повреди
• Възпроизвежда изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

• О
 съществява качествено и прецизно ремонта на машините, линиите и съоръженията за разкрояване и шиене на изделия от текстил и кожи, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

 аботи със справочна литература
Р
Разчита техническа документация
И збира машиностроителни материали
О съществява технически измервания
И звършва сглобяване и разглобяване на машините, линиите и съоръженията за разкрояване и шиене, включително шевни автомати и полуавтомати
за декоративни и обшиващи бодови и обшиващи верижни редове на изделия от текстил и кожи
• Н астройва уреди, средства и приспособления за контрол
• Н астройва и регулира машините, линиите и съоръженията за разкрояване
и шиене на изделия от текстил и кожи след ремонт и сглобяване
• Проектира технологични процеси за ремонт на машините, линиите и съоръженията за разкрояване и шиене на изделия от текстил и кожи

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• Практика: Индивидуални и групови практически изпитвания
Условия за провежда- За средство 1:
не на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• Практика: Учебна работилница, учебно-тренировъчен цех, предприятие,
реално работно място
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия и последователност за извършване на технологичните операции
За средство 2:
• Практика: Намира икономически обосновани и технически приложими
решения при решаване на практическата задача, свързана с обслужването,
поддържането и ремонта на машини, линии и съоръжения за разкрояване
и шиене на изделия от текстил и кожи, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
ЕРУ 34
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 34.1:

Машини и съоръжения за гладене и химическо чистене
4
4
Машинен техник
4
4
Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на машини и съоръжения за гладене и химическо чистене
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Знания

•
•
•
•

Умения

•П
 рилага дейности за проверка на функционалното състояние на оборудването
• Разпознава неизправностите в машините
• Б орави с технически средства – измервателни уреди, средства и приспособления
• Настройва уреди, средства и приспособления за контрол
• Избира методите за техническо обслужване, поддържане, инсталиране и монтиране на машини и съоръжения за гладене и химическо чистене
• Прилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на
машини и съоръжения за гладене и химическо чистене

Компетентности

•П
 роявява съобразителност при прилагане методите за инсталиране, техническо обслужване и поддържане на машини и съоръжения за гладене и химическо чистене, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия
на труд

 азчита техническа документация
Р
Познава технологичните процеси за гладене и химическо чистене
Знае суровините и материалите
Описва контрола на етапите на технологичните процеси за възможните отклонения от технологичния режим и промяната в неговите параметри
• Описва устройството и действието на машини и съоръжения за гладене и
химическо чистене
• Описва дейности за поддържане изправността на машините
• Познава изискванията за безопасна работа и здравословни условия на труд

Резултат от учене 34.2: Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на машините и съоръженията за
гладене и химическо чистене
Знания
• Описва методите за възстановяване на функционалното състояние
• Познава етапите на производството
• Познава принципа на работа на машини и съоръжения за гладене и химическо чистене
• Определя технологичната последователност на ремонтната дейност
• Изброява възможните повреди
• Възпроизвежда изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Умения
• Работи със справочна литература
• Разчита техническа документация
• Избира машиностроителни материали
• Осъществява технически измервания
• Извършва сглобяване и разглобяване на съоръжения за производство на машини и съоръжения за гладене и химическо чистене
• Настройва уреди, средства и приспособления за контрол
• Настройва и регулира машини и съоръжения за гладене и химическо чистене
• Проектира технологични процеси за ремонт на машини и съоръжения за
гладене и химическо чистене
Компетентности
• Осъществява качествено и прецизно ремонта на машини и съоръжения за
гладене и химическо чистене, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• Практика: Индивидуални и групови практически изпитвания
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• Практика: Учебна работилница, учебно-тренировъчен цех, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия и последователност за извършване на технологичните операции
За средство 2:
• Практика: Намира икономически обосновани и технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана с обслужването, поддържането и ремонта на машини и съоръжения за гладене и химическо чистене, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
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ЕРУ 35
Наименование на
единицата:

Машини за обработване на дървен материал

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Машинен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 35.1: Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на машини за обработване на дървен материал (дървесина
и плочести материали)
Знания

•З
 нае суровините и енергийните източници за производството на дървесината
• Описва контрола на етапите на технологичните процеси за възможните отклонения от технологичния режим и промяната в неговите параметри
• Изрежда източниците на замърсявания на въздуха, водите и почвите
• Познава различните видове машини и съоръжения, използвани в дървообработващата и в мебелната промишленост
• Описва устройството и действието на машините за обработване на дървесина
и плочести материали
• Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд, които се
прилагат при производството

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

•П
 роявява съобразителност при прилагане методите за инсталиране, техническо обслужване и поддържане на машините за обработване на дървен материал, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

 аботи със справочна литература
Р
Разчита чертежи и технологична документация
Избира машиностроителни материали
Извършва технически измервания
Избира методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на
машините за обработване на дървен материал
• Прилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на
машините за обработване на дървен материал

Резултат от учене 35.2: Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на машини за обработване на
дървен материал (дървесина и плочести материали)
Знания

•
•
•
•
•
•

 ознава технологичните процеси и закономерностите за управлението им
П
Познава етапите на производството
Познава принципа на работа на машини за обработване на дървен материал
Определя технологичната последователност на ремонтната дейност
Изброява възможните повреди
Възпроизвежда изискванията за здравословни и безопасни условия на труд,
включително източниците на замърсявания на въздуха, водите и почвите

Умения

•
•
•
•
•

 аботи със справочна литература
Р
Разчита техническа документация
Избира машиностроителни материали
Осъществява технически измервания
Извършва сглобяване и разглобяване на машини за обработване на дървен
материал

Компетентности

•О
 съществява качествено и прецизно ремонта на машини, уреди и съоръжения, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• Практика: Индивидуални и групови практически изпитвания
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• Практика: Учебна работилница, учебно- тренировъчен цех, предприятие, реално работно място
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Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия и последователност за извършване на технологичните операции
За средство 2:
• Практика: Намира икономически обосновани и технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана с обслужването, поддържането и ремонта на машини за обработване на дървен материал, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Специфична професионална подготовка за специалност „Машини и съоръжения за добивната
промишленост и строителството“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 36
Наименование на
единицата:

Машини, инсталации и съоръжения за добиване и обогатяване

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Машинен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 36.1:

Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на машини, инсталации и съоръжения за добиване и обогатяване

Знания

•П
 ознава химикотехнологичните процеси на характерните производства от добивната промишленост, суровините и материалите и енергийните източници за
осъществяването им
• Знае суровините и енергийните източници за добивните производства
• Описва контрола на етапите на технологичните процеси за възможните отклонения от технологичния режим и промяната в неговите параметри
• Изрежда източниците на замърсявания на въздуха, водите и почвите
• Описва устройството и действието на машините, инсталациите и съоръженията
за добиване и обогатяване – пробивни машини, машини и съоръжения за подготвителни и добивни работи в подземни рудници, машини и съоръжения за разкриване и добив на полезни изкопаеми по открит начин, обогатителни машини
• Познава хидравличните и пневматичните машини
• Познава конструкциите на различните видове помпи, компресори и вентилатори (обемни помпи и водоотливни уредби, компресори, вентилатори)
• Познава характеристиките на работните хидравлични машини и тяхното приложение
• Познава съвместната работа на работна хидравлична машина и хидравлична
инсталация
• Описва подготовката и пускането в действие на различните видове хидравлични машини
• Описва регулирането на производителността на помпи, компресори и вентилатори
• Описва обслужването на различните елементи в системите за хидро- и пневмозадвижване
• Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд, които се прилагат при производството

Умения

•
•
•
•
•
•

Компетентности

•П
 роявява съобразителност при прилагане методите за инсталиране, техническо
обслужване и поддържане на машините, инсталации и съоръжения за добиване
и обогатяване, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия
на труд

 аботи със справочна литература
Р
Разчита чертежи и технологична документация
Избира машиностроителни материали
Избира хидравличната машина с помощта на нейните характеристики
Извършва технически измервания
Избира методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на машините, инсталации и съоръжения за добиване и обогатяване
• Прилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на машините, инсталации и съоръжения за добиване и обогатяване
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Резултат от учене 36.2:

Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на машини, инсталации и съоръжения за добиване и обогатяване

Знания

•П
 ознава технологичните процеси и закономерностите за управлението им
• Познава етапите на производството
• Познава принципа на работа на машините, инсталациите и съоръженията за
добиване и обогатяване
• Определя технологичната последователност на ремонтната дейност
• Изброява възможните повреди
• Възпроизвежда изискванията за здравословни и безопасни условия на труд,
включително източниците на замърсявания на въздуха, водите и почвите

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

•О
 съществява качествено и прецизно ремонта на машини, уреди и съоръжения,
спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

 аботи със справочна литература
Р
Разчита техническа документация
Избира машиностроителни материали
Осъществява технически измервания
Извършва сглобяване и разглобяване на машините, инсталации и съоръжения
за добиване и обогатяване

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• Практика: Индивидуални и групови практически изпитвания
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• Практика: Учебна работилница, учебно-тренировъчен цех, предприятие, реално
работно място
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия и последователност за извършване на технологичните операции
За средство 2:
• Практика: Намира икономически обосновани и технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана с обслужването, поддържането и ремонта на машини, инсталации и съоръжения за добиване и обогатяване, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
ЕРУ 37
Наименование на
единицата:

Транспортно-технологични съоръжения в мините

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Машинен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 37.1: Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на транспортно-технологични съоръжения в мините
Знания

•П
 ознава химико-технологичните процеси на характерните производства от
добивната промишленост
• Знае суровините, материалите и енергийните източници за осъществяването
им
• Описва контрола на етапите на технологичните процеси за възможните отклонения от технологичния режим и промяната в неговите параметри
• Изрежда източниците на замърсявания на въздуха, водите и почвите
• Описва устройството и действието на транспортно-технологични съоръжения
в мините – транспортни машини и съоръжения
• Избира методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на
транспортно-технологични съоръжения в мините
• Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд, които се
прилагат при производството
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•
•
•
•

 нае същността и стратегията на ремонтното обслужване на машините
З
Познава системите за ремонтното обслужване
Описва организацията на ремонтното обслужване
Знае правилата за техническа безопасност и противопожарна охрана при извършване на различни по обем и видове ремонти

Умения

•
•
•
•
•

 аботи със справочна литература
Р
Разчита чертежи и технологична документация
Избира машиностроителни материали
Извършва технически измервания
Прилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на
транспортно-технологични съоръжения в мините

Компетентности

•П
 роявява съобразителност при прилагане методите за инсталиране, техническо обслужване и поддържане на транспортно-технологични съоръжения
в мините, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на
труд

Резултат от учене 37.2: Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на транспортно-технологични съоръжения в мините
Знания

•П
 ознава етапите на производството
• Познава принципа на работа на транспортно-технологични съоръжения в
мините
• Знае стратегията и системите за ремонтно обслужване
• Посочва видовете ремонти и извършваните операции в тях
• Изброява методите за ремонт
• Описва производствените и технологичните процеси на ремонтно обслужване
на машините
• Определя технологичната последователност на ремонтната дейност
• Изброява възможните повреди
• Възпроизвежда изискванията за здравословни и безопасни условия на труд,
включително източниците на замърсявания на въздуха, водите и почвите

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

•О
 съществява качествено и прецизно ремонта на машини, уреди и съоръжения, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

 аботи със справочна литература
Р
Разчита техническа документация
Избира машиностроителни материали
Осъществява технически измервания
Извършва сглобяване и разглобяване на транспортно-технологични съоръжения в мините
• Прилага методите за разглобяване, възстановяване и сглобяване на машините
• Избира технологията на почистване, дефектация и сортиране на детайлите
• Прилага системите за ремонтно обслужване в зависимост от спецификата на
промишленото предприятие и експлоатационните особености на машините и
съоръженията, работещи в него

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• Практика: Индивидуални и групови практически изпитвания
Условия за провеждане За средство 1:
• Теория: Учебен кабинет
на оценяването:
За средство 2:
• Практика: Учебна работилница, учебно-тренировъчен цех, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия и последователност за извършване на технологичните операции
За средство 2:
• Практика: Намира икономически обосновани и технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана с обслужването, поддържането и ремонта на транспортно-технологичните съоръжения в мините,
спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
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ЕРУ 38
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Тръбопроводи, междинни станции и черпещи сонди от нефтени и газови кладенци
4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Машинен техник

Ниво по ЕКР:

4

4

Резултат от учене 38.1: Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на тръбопроводи, междинни станции и черпещи сонди от
нефтени и газови кладенци
Знания
• Познава технологичните процеси на характерните производства, свързани с
добив на нефт и газ, суровините и материалите и енергийните източници за
осъществяването им
• Описва устройството на тръбопроводи, междинни станции и черпещи сонди
от нефтени и газови кладенци
• Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд, които се
прилагат при производството
Умения
• Работи със справочна литература
• Разчита чертежи и технологична документация
• Избира машиностроителни материали
• Извършва технически измервания
• Избира методите за инсталиране, техническо обслужване и поддържане на
тръбопроводи, междинни станции и черпещи сонди от нефтени и газови
кладенци
• Прилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на
тръбопроводи, междинни станции и черпещи сонди от нефтени и газови
кладенци
Компетентности
• Проявява съобразителност при прилагане методите за инсталиране, техническо обслужване и поддържане на тръбопроводи, междинни станции и черпещи сонди от нефтени и газови кладенци, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Резултат от учене 38.2: Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на тръбопроводи, междинни
станции и черпещи сонди от нефтени и газови кладенци
Знания
• Познава технологичните процеси и закономерностите за управлението им
• Познава етапите на производството
• Познава принципа на работа на машините и съоръженията в добивната промишленост
• Определя технологичната последователност на ремонтната дейност
• Изброява възможните повреди
• Възпроизвежда изискванията за здравословни и безопасни условия на труд,
включително източниците на замърсявания на въздуха, водите и почвите
Умения
• Работи със справочна литература
• Разчита техническа документация
• Избира машиностроителни материали
• Осъществява технически измервания
• Извършва сглобяване и разглобяване на тръбопроводи, междинни станции и
черпещи сонди от нефтени и газови кладенци
Компетентности
• Осъществява качествено и прецизно ремонта на тръбопроводи, междинни
станции и черпещи сонди от нефтени и газови кладенци, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• Практика: Индивидуални и групови практически изпитвания
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• Практика: Учебна работилница, учебно-тренировъчен цех, предприятие, реално работно място
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Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия и последователност за извършване на технологичните операции
За средство 2:
• Практика: Намира икономически обосновани и технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана с обслужването, поддържането и ремонта на тръбопроводи, междинни станции и черпещи сонди
от нефтени и газови кладенци, спазвайки изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд
ЕРУ 39
Наименование на
единицата:

Машини, линии и съоръжения за производство на различни видове строителни
материали и изделия

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Машинен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 39.1: Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на машини, линии и съоръжения за производство на различни видове строителни материали и изделия
Знания

•П
 ознава технологичните процеси на характерните производствата на различните видове строителни материали и изделия
• Знае суровините, материалите и енергийните източници за производството на
различните видове строителни материали и изделия
• Описва контрола на етапите на технологичните процеси за възможните отклонения от технологичния режим и промяната в неговите параметри
• Изрежда източниците на замърсявания на въздуха, водите и почвите
• Описва устройството и действието на машини, линии и съоръжения за производство на различни видове строителни материали и изделия – керамични
изделия, свързващи минерали, разтвори
• Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд, които се
прилагат при производството

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

•П
 роявява съобразителност при прилагане методите за инсталиране, техническо обслужване и поддържане на машини, линии и съоръжения за производство на различни видове строителни материали и изделия, спазвайки
изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

 аботи със справочна литература
Р
Разчита чертежи и технологична документация
Избира машиностроителни материали
Извършва технически измервания
Избира методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на машини, линии и съоръжения за производство на различни видове строителни
материали и изделия
• Прилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на
машини, линии и съоръжения за производство на различни видове строителни материали и изделия

Резултат от учене 39.2: Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на машини, линии и съоръжения
за производство на различни видове строителни материали и изделия
Знания

•П
 ознава химикотехнологичните процеси и закономерностите за управлението им
• Познава етапите на производството
• Познава принципа на работа на машини, линии и съоръжения за производство на различни видове строителни материали и изделия
• Определя технологичната последователност на ремонтната дейност
• Изброява възможните повреди
• Възпроизвежда изискванията за здравословни и безопасни условия на труд,
включително източниците на замърсявания на въздуха, водите и почвите
• Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд, които се
прилагат при производството
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Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

•О
 съществява качествено и прецизно ремонта на машини, уреди и съоръжения, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

 аботи със справочна литература
Р
Разчита техническа документация
Избира машиностроителни материали
Осъществява технически измервания
Извършва сглобяване и разглобяване на машини, линии и съоръжения за
производство на различни видове строителни материали и изделия

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• Практика: Индивидуални и групови практически изпитвания
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• Практика: Учебна работилница, учебно-тренировъчен цех, предприятие, реално работно място
Критерии за оценява- За средство 1:
не:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия и последователност за извършване на технологичните операции
За средство 2:
• Практика: Намира икономически обосновани и технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана с обслужването, поддържането и ремонта на машини, линии и съоръжения за производство на
различни видове строителни материали и изделия, спазвайки изискванията
за здравословни и безопасни условия на труд
4. Изисквания към материалната база
4.1. Учебен кабинет
В учебни кабинети се провежда обучение по
теория на професията. Учебният кабинет трябва
да разполага с работно място за обучаващия,
работно място за всеки обучаван, учебна дъска,
учебно-технически средства за онагледяване на
материала (макети, табла, модели, дидактическа
техника, възможност за ползване на мултимедия).
4.2. Учебна работилница по металообработване
В учебната работилница се извършва обучението по практика.
Учебната работилница следва да разполага със
самостоятелно работно място за преподавателя
и за всеки обучаван.
Работилницата трябва да бъде оборудвана с
универсални металорежещи машини (отрезни,
стругови, пробивни, фрезови, стъргателни и др.),
измервателни инструменти, комплекти ръчни
инструменти, други помощни материали, инструменти и приспособления. Всеки обучаван
трябва да има възможност самостоятелно да
работи на машина и да ползва комплект ръчни
инструменти.
4.3. Учебна работилница по заваряване
В учебната работилница по заваряване се
извършва обучение по практика.
Рабо т и л н и цата т рябва да ра зпола га с ъ с
самостоятелен напълно оборудван заваръчен
пост за всеки обучаван (за изпълнение на ръчно
електродъгово заваряване с обмазан електрод,
заваряване в защитна газова среда с топящ се
електрод и за заваряване в защитна газова среда
с нетопящ се волфрамов електрод), стелаж с
планки и тръби с различни размери и дебелини,
стелаж за електроди и пръчки за заваряване,

работни табла със спецификации за заваръчните процедури, по които се работи, лични и
колективни предпазни средства. Работилницата
трябва да има локална и централна аспирация,
локално и централно осветление.
4.4. Учебна работилница по програмиране и
настройване на металорежещи машини с ЦПУ
Следва да има обособен участък, приспособен
за целите на програмирането и настройването
на металорежещи машини с ЦПУ.
4.5. Учебна работилница по специалността
Работилницата трябва да е оборудвана с
машини, съоръжения, механични инсталации
за химическата, хранително-вкусовата, дървообработващата, минната, текстилната, шевната
и обувната промишленост или в металургията
съобразно специалността, по която се провежда
обучение; необходимите за извършване на дейностите помагала и инструментариум; хранилище или шкаф за съхранение на инструменти,
приспособления и уреди за контрол.
За обучаващия, както и за всеки обучаван,
трябва да има обособено работно място.
Обучението по практика може да се провежда
и в предприятие.
4.6. Учебна лаборатория
В учебната лаборатория се провежда обучение
по измерване и контрол на качество и точност
на обработки, технологични характеристики и
параметри на инструменти, приспособления,
машини, съоръжения и инсталации.
Лабораторията следва да е оборудвана със:
– уреди, инструменти и приспособления за
контрол: шублер, микрометър, ъгломер, измервателен часовник, калибри, плоскопаралелни
гранични мерки;
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– инструменти за измерване, контрол и изпитване качеството на материалите и извършваните дейности;
– уреди за измерване на грапавост, микроскопи, контролни автомати.
За обучаващия, както и за всеки обучаван,
трябва да има обособено работно място.
4.7. Кабинет за компютърно обучение
Кабинетът следва да бъде оборудван с компютър за всеки обучаван, както и със софтуер за
изработване на конструкторска и технологична
документация.
5. Изисквания към обучаващите
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават лица
със завършено висше образование по съответната
специалност.

БРОЙ 75

По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление
№ 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица без
висше образование и без професионална квалификация „учител“, ако са придобили трета степен
на професионална квалификация по съответната
специалност при условията и по реда на Закона
за професионалното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране
на професионалните знания, умения и компетентности.
8127

Поправка. В Инструкция № И-4 от 14 май 2018 г. относно реда и показателите за предоставяне на
информация за разследванията, провеждани от военните разследващи полицаи (ДВ, бр. 44 от 2018 г.)
се прави поправка на техническа грешка: приложенията да се четат, както следва:
Приложение 1 съгласно чл. 12 от Инструкция относно реда и
показателите за предоставяне на информация за разследванията,
провеждани от военни разследващи полицаи

Неприключени БП в края на
отчетния период

Регионална служба
"Военна полиция"

12

13

14

15

до 28 дни (чл. 356, ал. 6 и по чл. 357, ал. 2, вр. ал. 1, т. 5
НПК)

11

до 14 дни (чл. 356, ал. 5, вр. ал. 2)

10

до 7 дни (чл. 356, ал. 5, вр. ал. 1)

9

от прокурор от съда

Общ брой

8

в законов срок

Общо приключени БП извън законовия срок

7

до 14 дни (чл. 356, ал. 5, вр. ал. 2)

6

до 28 дни (чл. 356, ал. 6 и по чл. 357, ал. 2, вр. ал. 1, т. 5
НПК)

С мнение за спиране на наказателното производство

5

до 7 дни (чл. 356, ал. 5, вр. ал. 1)

С мнение за прекратяване на наказателното производство

4

Преобразувани БП в ДПОР

С мнение за предаване обвиняемия на съд

3

Общ брой приключени БП

Общ брой

2

Разпоредено БП от прокурор
(чл. 356, ал. 2 НПК)

Брой новообразувани

1

Общо за МО

Брой останали от минал период

Структури в МО

Общ брой

в законов срок

Върнати БП през очетния
период
(по основания на НПК)

16

17

18

19

20

21

по чл. 358, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 249, ал. 4, т. 1 НПК

Срочност на
приключването

по чл. 357, ал. 1, т. 5 НПК

Приключени БП,
изпратени в
прокуратурата

Общ брой върнати БП

Разследвани БП

Общ брой извън законовия срок

„Бързи производства (БП), разследвани в
Министерството на отбраната (МО)

22

23
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Приложение 2 съгласно чл. 12 от Инструкция относно реда и показателите за
предоставяне на информация за разследванията, провеждани от военни разследващи
полицаи

29

30

мерки за
ускоряване
по чл. 382, ал. 8 НПК

28

по чл. 369, ал. 2 и 3 вр. чл. 368 НПК

27

по чл. 377 НПК

26

по чл. 288, ал. 1 НПК

25

от съда

по чл. 248а НПК

24

Общ брой върнати ДПОР

23

Приключени над 2 години

22

Неприключени над 1 година

21

Общ брой

20

над 1 година

19

над 2 години

18

до 4 месеца

17

до 1 година

16

Общ брой

15

Приключени над 1 година

14

в законов срок

Приключени над 2 години

11 12 13

Приключени до 1 година

над 2 години

10

извън законовия
срок, без удължен
срок от адм.
ръководител или
оправомощен от
него прокурор

с удължен срок от
компетентния
проkурор

Общ брой приключени, извън законовия срок

9

до 1 година

8

над 1 година

7

до 2 месеца

6

до 4 месеца

С мнение за спиране на наказателното производство

5

Общ брой приключени в законов срок

4

С мнение за прекратяване на наказателното производство

3

Общ брой

Новообразувани

2

С мнение за предаване обвиняемия на съд

Общ брой разследвани

Останали неприключени от минал период

1
Общо за МО

с удължен срок
от
компетентния
проkурор

Върнати ДПОР през отчетния период
(по основания на НПК)

от прокурор

извън законовия
срок, без удължен
срок от адм.
ръководител или
оправомощен от
него прокурор

в законов срок

Структури в МО

Неприключени в края на отчетния период
ДПОР

Срочност на приключените ДПОР

до 2 месеца

Приключени
ДПОР, изпратени
в прокуратурата

по чл. 249, ал. 2 във връзка с чл. 248, ал. 1, т. 3 НПК

Досъдебни производства, разследвани по общия ред (ДПОР) в
Министреството на отбраната (МО)

ДПОР

С Т Р. 9 7

по чл. 242, ал. 2 НПК
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Неприключени до 1 година
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31

32

33

34

35

36

Регионална служба
"Военна полиция"
Приложение 3 съгласно чл. 12 от Инструкция относно реда и показателите за
предоставяне на информация за разследванията, провеждани от военни разследващи
полицаи

9

10

11

12

13

Среден брой дела на производство на военен
разследващ полицай

8

Заети щатни бройки

7

1 от 1

Щат и натовареност

Утвърдени щатни бройки

6

Брой неприключени извън законовия срок

5

Брой неприключени в законов срок

С мнение за прекратяване на наказателното
производство

4

Общ брой приключени, извън законовия срок

С мнение за предаване обвиняемия на съд

3

Неприключени ДП в
края на отчетния
период

Общ брой приключени в законов срок

Общ брой

2

Срочност на
приключването

С мнение за спиране на наказателното
производство

Брой новообразувани

1

Брой останали неприключени от минал период

Структури в МО

Приключени ДП, изпратени в прокуратурата

Общ брой

Разследвани ДП

Общ брой върнати ДП

Досъдебни производства, разследвани в Министерството на отбраната
(общо за БП и ДПОР)

14

15

16

Общо за МО
Регионална служба
"Военна полиция"

“
8188

С Т Р.

98
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-07
от 11 юни 2018 г.
На основание чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3,
т. 1 и ал. 5 от Закона за прилагане на Общата
организация на пазарите на земеделски продукти в Европейския съюз във връзка със заявления № АО-1950 от 31.10.2017 г., № АО-1950 от
9.03.2018 г. и писмо с № 70-1162 от 15.03.2018 г.,
Сертификат за акредитация на Нидерландския
акредитационен съвет RvA № С 412 за съответствие със стандарт EN/ISO/IEC 17065:2012,
валиден до 1.01.2022 г., и Заповед № РД-09-551
от 11.06.2018 г. на министъра на земеделието,
х раните и горите разрешавам на „Конт рол
Юнион Сертификейшънс Б.В. – Нидерландия“
с БУЛСТАТ № 148116122, със седалище и адрес
на управление в Република България: област
София-град, община Столична, София, ул. Г. С.
Раковски № 99, ет. 7, ап. 8, 9 и 9А, да извършва
контрол и сертификация на продукти съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от
28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и
за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ,
L 189, 20.07.2007 г.) и Регламент (ЕО) № 889/2008
на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането
на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от
28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по
отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, L 250, 18.09.2008 г.).
Продуктовият обхват включва: живи или непреработени земеделски продукти; преработени
земеделски продукти, предназначени за храна;
фуражи; посадъчен и посевен материал, дрожди,
използвани за храна или фураж, аквакултури и
продукти от тях.
Разрешението е валидно до 1.01.2022 г.
МЗХГ, Рег. № BG-BIO-07
Министър:
Р. Порожанов
8164
РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-12
от 11 юни 2018 г.
На основание чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3,
т. 1 и ал. 5 от Закона за прилагане на Общата
организация на пазарите на земеделски продукти в Европейския съюз във връзка със заявления № АО-1835 от 13.10.2017 г. и № АО-1835
от 23.03.2018 г., Сертификат за акредитация на

Италианския орган по акредитация ACCREDIA
№ 080B, Рев. 18 за съответствие със стандарт
EN/ISO/IEC 17065:2012, валиден до 12.12.2021 г.,
и Заповед № РД-09-552 от 11.06.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите разрешавам на „Екогрупо Италия – Клон България“
КЧТ с ЕИК: 201736893, със седалище и адрес
на управление в Република България: София,
ж.к. Изток, ул. Пиер Дегейтър № 4, бл. 1, ап. 29,
да извършва контрол и сертификация на продукти съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на
Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното
производство и етикетирането на биологични
проду кти и за отм яна на Регламент (ЕИО)
№ 2092/91 (ОВ, L 189, 20.07.2007 г.) и Регламент
(ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември
2008 г. за определяне на подробни правила за
прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на
Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното
производство и етикетирането на биологични
продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ, L
250, 18.09.2008 г.).
П р од у к т о в и я т о бх в ат н а р а з р е ш е н и е т о
включва: живи или непреработени земеделски
продукти; преработени земеделски продукти,
предназначени за храна; фуражи; посадъчен и
посевен материал, дрожди, използвани за храна
или фураж, без аквакултури и продукти от тях.
Разрешението е валидно до 12.12.2021 г.
МЗХГ, Рег. № BG-BIO-12
Министър:
Р. Порожанов
8165

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 605
от 26 юли 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление вх. № ТР-70-00-144/8.08.2013 г. от „Южен
Кръст“ – ЕООД, чрез пълномощник Людмила
Сивова с искане за разрешаване изработване
на проект за ПУП – план-извадка по чл. 133
о т ЗУ Т – изменен ие на п ла н за рег ула ц и я
и застрояване (ИПРЗ) за местност Младост
1 – Мусагеница, за създаване на нов кв. 46в и
за създаване на нов УПИ VII-3558, 3559, 6111,
район „Студентски“.
Към за я в лен ие т о са п ри ложен и: ск и цап ред ложение (мо т иви ра но п ред ложение) за
изменение на ПУП съгласно чл. 135, ал. 2 от
ЗУТ; нотариален акт № 31, том I, рег. № 592,
дело № 23 от 12.03.2003 г., договор за продажба на имот – частна общинска собственост, от
6.07.2004 г. с № РД-561-568/6.07.2004 г., нотариален акт № 25, том I, рег. № 1398, дело № 23/2012 г.;
скица № 5208/29.01.2014 г. от СГКК – София, за
поземлен имот с идентификатор 68134.1602.3558;
скица № 5209/29.01.2014 г. от СГКК – София, за
поземлен имот с идентификатор 68134.1602.3559,
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скица № 5222/29.01.2014 г. от СГКК – София, за
поземлен имот с идентификатор 68134.1602.6111,
комбинирана скица за пълна или частична идентичност по чл. 16, ал. 3 от ЗКИР, изработена от
„ГИС – София“ – ЕООД, от 27.11.2013 г.
Мотивираното предложение и административната преписка са разгледани от ОЕСУТ с
предложение главният архитект на СО да издаде
заповед за разрешаване на устройствена процедура при задължително спазване на условията
на отделите в НАГ.
Действащият подробен устройствен план на
територията е одобрен със Заповед № РД-50-09224 от 25.05.1988 г. на главния архитект на София
за м. Младост 1 и ИПРЗ, одобрено с Решение
№ 80 по протокол № 57 от 7.08.2003 г. на СОС.
За територията – предмет на настоящата разработка, се процедира ПУП – ИПРЗ, разрешен
със Заповед № РД-09-50-1024 от 23.12.2014 г. на
главния архитект на СО.
Във връзка с горното със Заповед № РД-09-501024 от 23.12.2014 г. на главния архитект на СО
е разрешено да се изработи проект за изменение
на подробен устройствен план – план-извадка
по чл. 133, ал. 4 от ЗУТ – ИПРЗ в обхват: ПИ с
идентификатори 68134.1602.3558, 68134.1602.3559,
68134.1602.6111, м. Младост 1 – Мусагеница,
район „Студентски“. Заповедта е изпратена до
район „Студентски“ и до заявителя за сведение
и изпълнение.
Със заявление с вх. № ГР-70-00-144-(4)/14/
28.04.2015 г. е внесен проект на план-извадка
по чл. 133, ал. 4 от ЗУТ, съгласуван от главния проектант на ПУП в процедура – ПРЗ на
м. Младост 1 – Мусагеница – СО.
Проведена е процедура по съобщаване на проекта в „Държавен вестник“, бр. 72 от 18.09.2015 г.
Проведено е обществено обсъждане, удостоверено с писмо на главния архитект на район
„Студентски“ № РСТ16-ВК08-1062/28.07.2016 г.,
придружено със Заповед № РД-50-71 от 5.10.2015 г.
на кмета на район „Студентски“ и протокол.
Проектът заедно с постъпилите възражения е
разгледан на заседание на ОЕСУТ по протокол
№ ЕС-Г-35/10.05.2016 г., т. 20, и протокол № ЕСГ-99/20.12.2016 г., т. 13. С взетите решения от
ОЕСУТ са направени служебни предложения.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-246-(5)/
3.02.2017 г. и № САГ16-ГР00-246-(5)/3.02.2017 г.
е внесен преработен проект с отразени служебни предложения и забележки. Представени са
план-схеми на водоснабдяване и канализация.
Представени са становища на отдел
„БДПРЗПГМ“ и отдел „ПНО“.
Предс та вено е г еодези ч но заснема не на
едроразмерната растителност, придружено от
експертно становище. Геодезичното заснемане
на растителността и експертното становище са
заверени от дирекция „Зелена система“ – СО,
с № ЗС-260 0 -475/23.04.2015 г. с предписание
засегнатата от строителството растителност да
се компенсира мин. в съотношение 1:3.
Към проектната документация са представени: изходни данни за „ВиК“ мрежи от „Софийска
вода“ – А Д, № ТУ-918/17.03.2015 г. и съгласу-
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ван проект с „Топлофикация София“ – ЕАД,
№ СГ 266/16.03.2015 г., с ъгласу ва н п роек т с
нанесена мрежа на „Виваком БТК“ – ЕА Д,
№ 13-199/17.03.2015 г.
Проектът е разгледан на заседание на ОЕСУТ
с протокол № ЕС-Г-28/28.03.2017 г. Направено е
служебно предложение проектът да се преработи
по отношение на комуникационното решение.
Представени са преработени проекти съгласно
указанията на ОЕСУТ.
Проведена е процедура по съобщаване по
реда на чл. 128, ал. 1 и 2 във връзка с ал. 10
о т З У Т ч р е з п у б л и к а ц и я в Д В, б р. 57 о т
14.07.2017 г., удостоверено с писмо № РСТ17ВК08-895-(31)/5.09.2017 г. на район „Студентски“.
Проведено е второ обществено обсъждане
на основание Заповед № РСТ17-РД09-141 от
21.07.2017 г. на кмета на район „Студентски“, по
реда на чл. 127, ал. 1 от ЗУТ и наредбата, приета
с Решение № 950 по протокол № 120/11.10.2007 г.
В обобщаващия доклад по чл. 16, ал. 3 от
НРНПОО комисията, назначена със Заповед
№ РСТ-17-РД91-23 от 21.07.2017 г. на кмета на
район „Студентски“, констатира, че са постъпили 33 бр. възражения, становища и мнение
по проекта.
Чрез кмета на СО са постъпили молба-възражение с вх. № САГ16-ГР00-246-(12)/2014 г./1.09.2017 г.
и с т а н о в и щ е с в ъ з р а ж е н и я № С А Г 16 ГР00-246-(13)/2014 г./5.09.2017 г.
Проектът заедно с постъпилите възражения
са разгледани от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г72/19.09.2017 г., т. 12. Направено е служебно
предложение по предложение на кмета на район
„Студентски“ да се изследва възможността да се
намали обхватът на разработката до новопроектирана алея между кв. 46а, 46б и 46в (нов).
Представено е Решение № 576 от 14.09.2017 г.
на СОС за включване на УПИ III – за КОО,
кв. 46а в капитала на „Пазари Изток“ – ЕАД.
Постъпило е писмо № САГ16-ГР00-246-(15)/
29.09.2017 г. със становище и предложение от
инициативен комитет „Зелена Мусагеница“ и
бл. 101 чрез ПК по устройство на територията,
архитектура, достъпна среда и жилищна политика при СОС.
Постъпилите становища, възражения и предложения по проекта са разгледани на заседание
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-77/3.10.2017 г.,
т. 3, доп. и протокол № ЕС-Г-99/5.12.2017 г.,
т. 12, с решение проектът да се изпрати в СОС
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Допълнително е постъпило заявление вх.
№ С А Г16 -Г Р 0 0 -2 4 6 -[18]/7.12 .2 017 г. о т „ЮГ
14“ – ООД, с което дружеството заявява, че
като единствен собственик на поземлени имоти
с идентификатори 68134.1602.3558, 68134.1602.6111
и 68134.1602.3559 е съгласно с приемането на
проекта за ИПРЗ за нов УПИ VII-3558, 3559,
6111 – „За жс“, кв. 46в (нов). Представен е устав
на дружеството, съгласно който Петьо Блъсков
и „Южен кръст 2001“ – ЕООД, внасят като
непарична вноска в капитала на дружеството
горните имоти.
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При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Заявлението за одобряване изработването
на проект за подробен устройствен план е направено от заинтересувано лице по смисъла
на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ като собственик на поземлени имоти с идентификатори
68134.1602.3558, 68134.1602.3559 и 68134.1602.6111
съгласно приложените в административната
преписка документи за собственост и скици
от СГКК – София. Служебно е указано разширение на обхвата с оглед постигане целите на
плана в територия, предвидена за комплексно
застрояване (зона „Жк“).
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ със заявление по образец, допуснато е изработването на
проект за ПУП от компетентния за това орган,
внесен е проект и са изпълнени предписанията
в допускането и допълнително дадените такива,
проектът е съобщен на всички заинтересовани
лица, проведено е обществено обсъждане, същият е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като обхватът на плана е
над три квартала.
Действащи ят подробен уст ройствен план
на местност Младост 1 е одобрен със Заповед
№ РД-50-09-224 от 25.05.1988 г. на главния архитект на София и ИПРЗ, одобрен с Решение
№ 80 по протокол № 57 от 7.08.2003 г. на СОС.
За територията е одобрена кадастрална карта
със Заповед № РД-18-38 от 10.07.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК.
По ОУП на СО имотите попадат в „Жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване“ – (Жк) с устройствени показатели:
Пл. – 40%, Кинт. – 3,0, Оз. мин. – 40%, Нмакс.
за жилищни сгради – 26 м, и Нмакс. за общ.
сгради – 32 м, поради което и съгласно т. 2
от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО е
допустимо предвиденото конкретно предназначение на новообразувани УПИ. Показателите
в матрицата върху графичната част на плана
отговарят на нормативите в приложението към
чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
По отношение на новопредвидените УПИ
с предназначение „За озеленяване с режим на
ТГО“ се прилагат параметрите на зона „Тго“
съгласно т. 2 от приложението към чл. 3, ал. 2
от ЗУЗСО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изречение 2 от ЗУТ и ЗУЗСО.
Проектът е изработен при спазване изискванията на чл. 22, ал. 4 – 7 от ЗУТ. Имотите са
урегулирани по границите си в кадастралната
карта с изключение на нови УПИ II и VII от кв.
46в (нов) – основание за изменение по чл. 134,
ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
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С проекта за ПУП се предвижда изменение
на уличната регулация на м. Младост 1 – Мусагеница в обхвата на кв. 46б и кв. 46а, както
следва: улица от о.т. 48б – о.т. 76д – о.т. 76г, като
се създава алея между кв. 46б и нов кв. 46в с
велоалея по нея; закрива се улица от о.т. 76г до
нова о.т. 56; създава се алея между кв. 46а и кв.
46б, нов кв. 46в, нов кв. 46г; създава се задънена улица от нова о.т. 34 – нова о.т. 51 – нова
о.т. 50 – нова о.т. 49 до нова о.т. 48; създава се
алея между нов кв. 46в и нов кв. 46г; изменя се
улица от о.т. 48б до нова о.т. 33, осигуряваща
транспортна обвръзка с ул. Проф. Марко Семов.
Проектът за ИПР предвижда урегулирането на
поземлените имоти в обхвата на плана, сигниран
със сива линия като „обхват на разработката“, по
следния начин: от кв. 46б, УПИ ІІ – „За КОО“,
и кв. 46а от УПИ III-3560 – „За КОО“, УПИ
IV-3559 – „За КОО“, УПИ VI – „За КОО“, УПИ
VII-3558 – „За КОО“, УПИ VIII – „За КОО“, УПИ
ІХ – „За КОО“, УПИ Х-3555 – „За КОО“, УПИ
XI-4337 – „За битов комбинат“, УПИ ХІІ – „За
КОО“, УПИ ХІІІ – „За озеленяване“, се създават: в кв. 46б нов УПИ ІІ – „За озеленяване с
режим на ТГО“; в кв. 46а нов УПИ ІІІ – „За
озеленяване с режим на ТГО“, в нов кв. 46в се
създават нови УПИ І – „За озеленяване с режим
на ТГО“, УПИ VII-3558, 3559, 6111 – „За ж.с.“,
УПИ VI-5073 – „За ж.с.“, УПИ V-6102 – „За ж.с.“,
УПИ IV-3555 – „За общ. обсл.“, УПИ ІІІ – „За
Т.П.“, УПИ ІІ-4337, 6022, 6108 – „За общ. обсл.“,
и нов кв. 46г с нов УПИ I – „За озеленяване с
режим на ТГО“.
Изменението на ПР не води до изменение
границите на съществуващ УПИ ІІІ – „За ЖС“
от кв. 46б.
За одобряване на проекта за нов УПИ VII3558, 3559, 6111 – „За ЖС“, не е необходимо
представяне на предварителен договор по чл. 15,
ал. 3 от ЗУТ, тъй като имотите са собственост
на едно и също лице.
В нов УПИ ІІ-4337, 6022, 6108 – „За общ.
обсл.“, попадат имоти – собственост на различни
лица: „Йовал“ – ЕООД, като собственик на ПИ
68134.1602.4337 и сградата в него и Столичната
община като собственик на ПИ 68134.1602.6022 и
68134.1602.6108, съгласно данни в КК. В хода на
производството не е представен предварителен
договор по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, което прави
недопустимо одобряването на ПР за този УПИ
предвид липсата на част от фактическия състав.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, като УПИ са отредени за
поземлените имоти по КК, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
С изменението на плана за застрояване се
потвърждава в градоустройствено отношение
съществуващата сграда в кв. 46в без надстрояване
или пристрояване, попадаща в нов УПИ II-4337,
6022, 6108 – „За общ. обсл.“. Предвид липсата
в хода на производството на предварителен
договор по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ – необходим за
одобряване ИПР, ИПЗ също не може да бъде
одобрено.
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В ПЗ е предвидено следното застрояване в
новообразуваните имоти: в УПИ IV-3555 – „За
общ. обсл.“, застрояването е свободно като начин
и средно като характер (4-етажно с Н=13 м), в
УПИ V-6102 – „За жс“, и УПИ VI-5073 – „За жс“,
застрояването е свързано и средноетажно („м+4“
с Н=15 м), в УПИ VII-3558, 3559, 6111 – „За жс“,
застрояването е свободностоящо високоетажно
(„м/оф„4“ с Н=16 м), като сградата е разположена на разстояние от вътрешните, странични
регулационни линии при спазване на чл. 31,
ал. 2, т. 1 от ЗУТ.
Указано е разстояние между новите сгради до
съществуващия жилищен блок в УПИ ІІІ – „За
ЖС“, кв. 46б, като е доказано спазването на
схематичните положения, положение 4 от приложение № 2 към чл. 81 от Наредба № 7 от
2003 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени
зони (Н-7 ПНУТ).
Новопредвиденото застрояване се одобрява
при спазване изиск вани ята на чл. 31, ал. 2,
чл. 32 и 35 от ЗУТ по отношение изискуемите
разстояния на сградите до регулационните линии.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Проектът е изработен при спазване нормата
на чл. 22, ал. 4 от ЗУТ.
Проведено е обществено обсъждане на проекта по реда на чл. 22, ал. 4 от ЗУТ и чл. 12
от ЗУЗСО.
Спазено е изискването на чл. 19 ал. 4 от
ЗУЗСО – представено е геодезическо заснемане
и оценка на съществуващата дървесна растителност в имотите на заявителя – УПИ VII, кв.
46в (нов), като същите са заверени от дирекция
„Зелена система“ със становище „Засегнатата от
строителството растителност да се компенсира
минимум в съотношение 1:3“.
Спазено е изискването на чл. 60, ал. 2 от
ЗУТ с представените съгласувания на „Софийска
вода“ – АД, „ЧЕЗ Разпределение“ – АД, „Топлофикация София“ – ЕАД, и „Виваком БТК“ – АД.
Представени са план-схеми на инженерната
инфраструктура: схема водоснабдяване – извадка, схема канализация – извадка. Представен е
ПТКП – извадка.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 133, ал. 1, 2 и 4, чл. 15, ал. 1,
изр. 2 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2,
т. 2 и 6, чл. 15, ал. 3, чл. 22, ал. 4 – 7, чл. 81,
а л. 1, 3 и 4 от ЗУ Т, чл. 108, а л. 2, чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2, чл. 115, ал. 1 и
2, устройствена категория по т. 2 от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО, решения на
ОЕСУТ по протоколи № ЕС-Г-35/10.05.2016 г.,
т. 20, № ЕС-Г-99/20.12.2016 г., т. 13, № ЕС-Г28/28.03.2017 г., № ЕС-Г-72/19.09.2017 г., т. 12,
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№ ЕС-Г-77/3.10.2017 г., т. 3 допълнителна, № ЕСГ-99/5.12.2017 г., т. 12, Столичният общински
съвет реши:
1. Одобрява проект за план-извадка – изменение п лан за рег улаци я на м. М ла дост
1 – Мусагеница, като от кв. 46б, УПИ ІІ – „За
КОО“, и кв. 46а, УПИ ІІІ-3560 – „За КОО“, УПИ
ІV-3559 – „За КОО“, УПИ VI – „За КОО“, УПИ
VII-3558 – „За КОО“, УПИ VІІІ – „За КОО“, УПИ
ІХ – „За КОО“, УПИ Х-3555 – „За КОО“, УПИ
ХІ-4337 – „За битов комбинат“, УПИ ХІІ – „За
КОО“, УПИ ХІІІ – „За озеленяване“, се създават: в кв. 46б нов УПИ ІІ – „За озеленяване с
режим на ТГО“; в кв. 46а нов УПИ ІІІ – „За
озеленяване с режим на ТГО“, нов кв. 46в с
нови УПИ І – „За озеленяване с режим на ТГО“,
УПИ VII-3558, 3559, 6111 – „За ЖС“, УПИ VI5073 – „За ЖС“, УПИ V-6102 – „За ЖС“, УПИ
ІV-3555 – „За общ. обсл.“, УПИ ІІІ – „За ТП“,
нов кв. 46г с нов УПИ І – „За озеленяване с
режим на ТГО“, по кафявите и зелените линии,
цифри, букви, текст, зачертавания и щриховки
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план-извадка – изменен ие на ул и ч на р ег ула ц и я на м. М ладост 1 – Мусагеница, изменение на улица от
о.т. 48б – о.т. 76д – о.т. 76г, като се създава алея
между кв. 46б и нов кв. 46в; закрива се улица
от о.т. 76г до нова о.т. 56; създава се алея между
кв. 46а и кв. 46б, нов кв. 46в, нов кв. 46г; създава се задънена улица от нова о.т. 34 – нова
о.т. 51 – нова о.т. 50 – нова о.т. 49 до нова о.т. 48;
създава се алея между нов кв. 46в и нов кв.
46г; изменя се улица от о.т. 48б до нова о.т. 33,
по кафявите и зелените линии, цифри, букви
и зачертавания съгласно приложения проект.
3. Одобрява проект за план-извадка – изменение на план за застрояване в обхват на м. Младост 1 – Мусагеница, нов кв. 46в, предвиждане
на ново застрояване в УПИ ІІІ – „За ТП“, УПИ
IV-3555 – „За общ. обсл.“, УПИ V-6102 – „За ЖС“,
УПИ VI-5073 – „За ЖС“, УПИ VII-3558, 3559,
6111 – „За ЖС“, съгласно приложения проект.
4. Одобрява п лан-схеми на ин женерната
инфраструктура в обхвата на проекта за планизвадка – изменение на план за регулация и
застрояване на м. Младост 1 – Мусагеница.
5. План-извадка – изменение на план за регулация и застрояване на м. Младост 1 – Мусагеница, нов кв. 46в, УПИ ІІ-4337, 6022, 6108 – „За
общ. обсл.“, щрихован в сив цвят в графичните
части на проекта, не се одобрява и производството продъл жава да бъде висящо поради
непредставен предварителен договор по чл. 15,
ал. 5 от ЗУТ.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Производството по одобряване на план-извадка – изменение на план за регулация и застрояване на м. Младост 1 – Мусагеница, нов кв.
46в, УПИ II-4337, 6022, 6108 – ,,За общ. обсл.“, с
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потвърждаване на съществуващото застрояване
може да бъде продължено след представяне на
предварителен договор по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Студентски“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „ПНО“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

8196

За председател:
Пр. Прошков

РЕШЕНИЕ № 606
от 26 юли 2018 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-94-00-194/8.10.2012 г. от кмета на
район „Младост“ – СО, с искане за разрешаване
изработване на проект за ПУП – изменение на
план за регулация (ИПР) за местност Горубляне
в обхват на улица от о.т. 30 до о.т. 35.
Ули чната рег улаци я в у част ък на улица
между о.т. 30 – о.т. 35 не е приложена. В поземлен имот с идентификатор 68134.4085.221
е изградена помпена станция и помещение за
дизел генератор към нея, която съгласно действащия план за регулация, одобрен със Заповед
№ РД-09-50-481 от 23.09.1984 г., попада в така
предвидената улица.
Към заявлението са приложени: молба от
собственици в кв. 84 на м. Горубляне, разрешение за строеж № Б-381/7.10.2008 г. на главния инженер на ДАГ за изграждане на обект
„Главен канализационен клон IV – II етап от
ул. Шиндра до ул. Виделището и съпътстваща
инфраструктура“; разрешение за ползване № СТ05-525/4.05.2010 г. на зам.-началника на ДНСК.
С писмо изх. № ГР-94-00-194/23.10.2012 г. е
изискано кметът на район „Младост“ – СО, да
представи мотивирано предложение във връзка
с искането за разрешаване на ПУП – ИПР на
улица от о.т. 30 до о.т. 35, между квартали 86,
87 и 84, м. Горубляне.
С писмо вх. № ГР-94-00-194/29.07.2013 г. е
внесено мотивирано предложение.
Мотивираното предложение и представените
доказателства са разгледани и приети с решение
на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-77/15.10.2013 г.,
т. 6.
Предложението за изменение на ПУП – ИПРЗ
засяга квартали 84, 86, 87, 88, 52 и 96, като частично се налага изменение на ПЗ.
Предвид гореизложеното се предлага на главния архитект на СО да разреши устройствена
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процедура – изработване на ИПРЗ на основание
чл. 135, ал. 5 от ЗУТ.
Сл у жебно се установява, че обх ват ът на
устройствената разработка попада в следните
устройствените зони: (Жм) „Жилищна устройствена зона с преобла даващо ма лкоета ж но
застрояване“ и (Тти) „Терени за транспортна
инфраструктура“, съгласно ОУП на СО от 2009 г.
с допустими параметри съгласно приложението
към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
Действащият подробен устройствен план на
територията е одобрен със Заповед № РД-0950-481 от 23.09.1984 г. на главния архитект на
София за м. Горубляне, район „Младост“ – СО.
В обхвата на допуснатото изменение е действаща кадастрална карта, която е одобрена със
Заповед № РД-18-35 от 9.06.2011 г. на ИД на АГКК.
Със Заповед № РД-09-50-01 от 6.01.2014 г. на
главния архитект на СО се разрешава изработването на ИПРЗ в териториален обхват: улица
от о.т. 30 до о.т. 35 и прилежащи квартали на
м. Горубляне, район „Младост“.
С п ис мо и з х . № Г Р-94 - 0 0 -194/8.10.2 012/
10.01.2014 г. Заповед № РД-09-50-01 от 6.01.2014 г.
на главния архитект на СО е изпратена до
кмета на район „Младост“ – СО, за сведение
и изпълнение.
С писмо изх. № УТ-6602-10-[1]/31.01.2014 г.
кметът на район „Младост“ – СО, е пожелал и
изработването на ПТКП въз основа на приетата
транспортно-комуникационна схема в посочения
териториален обхват.
С писмо изх. № УТ-6602-10-[2]/21.02.2014 г.
на кмета на район „Младост“ – СО, е удостоверено, че е проведена процедура по чл. 124б,
ал. 2 от ЗУТ. Представено е копие от „Софийски
вестник“, бр. 5 от 30.01.2014 г.
С в ъ з л а г ат е л но п ис мо № Г Р-9 4 - 0 0 -19 4/
14.03.2 014 г. е въ з ложено на ОП „С о фп р о ект – ОГП“ да изработи проект съгласно издадената Заповед № РД-09-50-01 от 6.01.2014 г. на
главния архитект на СО.
С в ъ з л а г ат е л но п ис мо № Г Р-9 4 - 0 0 -19 4/
1.04.2014 г. е възложено на ОП „София – проект“ да изработи план-схеми на инженерната
инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ в обхват
съгласно издадената Заповед № РД-09-50-01 от
6.01.2014 г. на главния архитект на СО.
С писмо вх. № САГ17-ГР00-1175/31.05.2017 г.
са внесени проекти на план-схеми по чл. 108,
ал. 2 от ЗУТ с разширен обхват във връзка с ново
възлагателно писмо № ГР-92-00-13/21.05.2015 г.
и изработени ПИП (прединвестиционни проучвания) на ВиК мрежите в кв. Горубляне, район
„Младост“ – СО.
С п и с м о в х . № С А Г 17 - Г Р 0 0 -1 17 5 - [ 4 ] /
24.08.2017 г. са внесени проекти за ИПРЗ от ОП
„Софпроект“.
С писмо вх. № САГ17-ГР00-1175-[5]/1.09.2017 г.
е представена справка за собствеността в обхвата
на ПУП от кмета на район „Младост“ – СО.
Пр о ек т ът е р а з г лед а н н а з а с ед а н ие н а
ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г-71/12.09.2017 г., т. 2
от допълнителните точки, като са направени
служебни предложения за корекции в проекта.
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С ъ с з а я в л е н и е в х . № С А Г 17-Г Р 0 0 -2 2 47/
11.10.2017 г. е внесен преработен проект.
Представени са становища на отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства –
Инженерни мрежи и Комуникации и транспорт“
и отдел „Правно-нормативно обслужване“.
Предс та вено е г еодези ч но заснема не на
едроразмерната растителност, придружено от
експертно становище. Геодезичното заснемане
на рас т и т ел нос т та и експер т но т о с та новище са заверени от дирекция „Зелена система“ – СО, на 18.09.2017 г. по вх. № СЕК17ВК08-768/2/20.06.2017 г., придружено от становище на ПК по „Опазване на околната среда,
земеделие и гори“ от 12.09.2017 г.
Представен е ПТКП, който е приет на заседание на ПК по „Транспорт, организация и
безопасност на движението“ при СО с протокол
№ 39 от 19.09.2017 г., т. 19.
Представени са схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по част:
„Газификация“, съгласувани от „Овергаз мрежи“ – АД, с изх. № ОМ-Е2001-1668/13.11.2017 г.;
„Ел. снабдителна мрежа“, съгласувана с „ЧЕЗ
Разпределение Българи я“ – А Д, с № 111 от
1.10.2 017 г.; „Телеком у н и к а ц и я“, с ъглас у вана от „БТК“ – ЕА Д, с peг. индекс № 08-00
2274/1.12.2017 г.; „Водоснабд яване и канализация“, становище на „Софийска вода“ – АД,
№ ТУ-4312/23.10.2017 г.
Представени са становища на началника
на СРИОСВ с изх. № 13607-7028/29.11.2017 г. и
изх. № 13607-1140/27.02.2018 г., както и решение
№ СО-7-ЕО от 27.02.2018 г. Приложено е и становище № 32-00-331/12.12.2017 г. от директора
на СРЗИ.
Проведена е процедура по съобщаване по
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ чрез съобщение в „Държавен вестник“, бр. 87 от 2017 г.
С писмо № PMЛ17-ГР00-103-[4]/10.01.2018 г.
на район „Младост“ е удостоверено, че при
проведената процедура са постъпили 7 бр. възражения и 1 бр. искане.
Представено е становище на РЕСУТ № 15/
2 0 .1 2 . 2 0 17 г. , т . 2 . П о с т ъ п и л о е с т а н о ви ще о т „С о фи йск и и мо т и“ – Е А Д , с изх.
№ С И - 0 0 -16 7/ 2 3 . 0 2 . 2 0 1 8 г. (в х . № С А Г 17 ТП00-422-[3]/23.02.2018 г.). Представени са становища на отделите в НАГ.
Проектите заедно с постъпилите възражения
и становища са разгледани на заседания на
ОЕСУТ с протоколи: № ЕС-Г-20/13.03.2018 г.,
т. 10; № ЕС-Г-25/3.04.2018 г., т. 1 от допълнителните точки; № ЕС-Г-38/22.05.2018 г., т. 12, като
е взето следното решение:
„– Проектът да се допълни с таблица на
устройствените параметри.
– Всички корекции, приети от ОЕСУ Т и
отразени с различни цветове, на окончателния
чертеж да се представят с цвета на първото
изменение.
Приема проекта. Предлага да се издаде административен акт за одобряването му.“
Представени са проекти с писмо вх. № САГ17ГР00-1175-[23]/12.07.2018 г., в които са отразени
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направените служебни предложения от ОЕСУТ
по протокол № ЕС-Г-38/22.05.2018 г., т. 12.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Производс т во т о е по реда на § 24 о т
ПЗРЗИДЗУЗСО.
Проектът е допуснат и изработен служебно,
като са налице основанията по чл. 134, ал. 1,
т. 2 от ЗУТ – нова общинска нужда, свързана
със създаване на урегулиран поземлен имот за
съществуващата помпена станция и свързаното
с това изменение в уличната регулация, корекция на река и обезпечаване провеждането на
техническа инфраструктура през територията,
включително допълнителен отливен канал.
Спазени са административнопроизводстваните правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от кмета на район
„Младост“ с искане за служебно изменение на
действащ ПУП, допуснато е изработването на
проект за ПУП от компетентния за това орган,
внесен е проект и са изпълнени предписанията
в допускането и допълнително дадените такива,
проектът е съобщен на всички заинтересовани
лица, същият е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като обхватът на плана е
над три квартала и се предвиждат отчуждителни
процедури за реализиране на публични мероприятия – основание по чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС.
Действащи ят подробен устройствен план
на местност Горубляне е одобрен със Заповед
№ РД-09-50-481 от 23.09.1984 г. на главния архитект на София.
За т ери т ори я та е одобрена к а дас т ра л на
карта със Заповед № РД-18-35 от 9.06.2011 г. на
изпълнителния директор на АГКК.
По ОУП на СО имотите попадат в „Жилищна зона с преобла даващо ма лкоета ж но
застрояване“ – (Жм), с устройствени показатели: Пл. – 40 %, Кинт. – 1,3, Оз. мин. – 40 %,
Нмакс. за жилищни сгради – 10 м, поради което
и съгласно т. 4 от приложението към чл. 3, ал. 2
от ЗУЗСО е допустимо предвиденото конкретно
предназначение на новообразувани УПИ. Показателите в матрицата върху графичната част на
плана отговарят на нормативите в приложението
към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО. Квартал 95 попада в
три устройствени зони: „Оз1“, „Смф1“ и „Жм“.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изречение 2 от ЗУТ и ЗУЗСО.
Имотите са урегулирани по границите си
в кадастралната карта, което е основание за
ИПР по чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и
ал. 2, т. 2 от ЗУТ.
С проекта за ПУП се предвижда изменение
на уличната регулация на м. Горубляне, като се
създават нови квартали и УПИ с предвиждане на
публични мероприятия: „За озеленяване и инженерна инфраструктура“, „За помпена станция“,
„За озеленяване, корекция на река и инженерна
инфраструктура“, „За техническа инфраструктура“. В кв. 52 от УПИ IV – „За озеленяване“,
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се създават нов УПИ IV – „За озеленяване“, и
нов УПИ V – „За инженерна инфраструктура“.
Предвижда се „корекция на река“.
Горните предвиждания са в обществен интерес и обосновават изменение на ПУП по чл. 134,
ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 2 от ЗУТ.
Проектът е изработен върху влязла в сила
кадастрална карта, като УПИ са отредени за
поземлените имоти по КК, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
С ИПЗ се предвижда ново жилищно застрояване и застрояване за обществено обслужване,
като макс. Кк=10 м в зона „Жм“ и „Оз1“ и
макс. Кк=15 м в зона „Смф1“.
Новопредвиденото застрояване се одобрява
при спазване изискванията на чл. 31, ал. 2, 4 и
5, чл. 32 и 35 от ЗУТ по отношение изискуемите
разстояния на сградите до регулационните линии и относно изискуемите разстояния между
сградите, включително през улица.
Предвид горното с проекта за план за застрояване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 от
ЗУЗСО – представено е геодезично заснемане
на едроразмерната растителност, придружено от
експертно становище. Геодезичното заснемане
на растителността и експертното становище са
заверени от дирекция „Зелена система“ – СО,
писмо № СЕК17-ВК08-768/12/19.09.2017 г., придружено от становище на ПК по „Опазване на
околната среда, земеделие и гори“ от 12.09.2017 г.
Спазено е изискването на чл. 60, ал. 2 от
ЗУТ с представените съгласувания на „Софийска вода“ – А Д, „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, „Овергаз мрежи“ – АД, и „Виваком“
БТК – АД.
Представени са схеми на инженерната инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по част
„Газификация“, съгласувани от „Овергаз мрежи“ – АД, с изх. № ОМ-Е2001-1668/13.11.2017 г.;
„Ел. снабдителна мрежа“, съгласувана с „ЧЕЗ
Ра з п р ед е л е н и е Б ъ л г а р и я “ – А Д , № 111 о т
1.10.2017 г.; „Телекомуникация“, съгласувана от
„БТК“ – ЕАД, с peг. индекс № 08-002274/1.12.2017
г.; „Водоснабдяване и канализация“, становище
на „Софийска вода“ – АД, № ТУ-4312/23.10.2017 г.
Представен е ПТКП, който е приет на заседание на ПК по „Транспорт, организация и
безопасност на движението“ при СО с протокол
№ 39 от 19.09.2017 г., т. 19.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,
§ 24 от ПЗРЗИДЗУЗСО, чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2
във връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 2, чл. 81, ал. 1, 3 и
4 от ЗУТ, чл. 108, ал. 2, чл. 103, ал. 4 и чл. 104,
ал. 1, изр. 2, чл. 115, ал. 1 и 2, устройствена
категория по т. 4, 13, 16 и 25 от приложението
към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО, решения на ОЕСУТ
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по протоколи: № ЕС-Г-20/13.03.2018 г., т. 10;
№ ЕС-Г-25/3.04.2018 г., т. 1 от доп. точки; № ЕСГ-38/22.05.2018 г., т. 12, Столичният общински
съвет реши:
Одобрява:
1. Проект за изменение план за регулация на
м. Горубляне, район „Младост“ – СО, съгласно
посочения обхват, означен с черен пунктир:
през улица с о.т. 20 – о.т. 24г, задънена улица
от о.т. 24г до о.т. 24д, северна граница на УПИ
I-1891 – „За жс“, и УПИ XIX-253 – „За жс“, от
кв. 95; през улица с о.т. 52 – о.т. 52а; северна
граница на УПИ XIV-258 – „За жс“, и западна
и северна граница на УПИ XI-264 – „За жс“, от
кв. 96; източна граница на УПИ Х-263, IX-262,
VIII-164, VII-161 и VI-160 от кв. 96; през улица с
о.т. 43 (ул. Павел Красов); западна граница на
УПИ II-73, западна и югоизточна граница на
УПИ I-266; югоизточна граница на УПИ XVIII-72
и УПИ XVII-71 от кв. 86; задънена улица при
о.т. 33, югоизточната и западната граница на УПИ
XV-69 – „За жс“, от кв. 86; през улица с о.т. 34а
(нова) – о.т. 37; южна граница на кв. 87; през
улица с о.т. 34д (нова) – о.т. 38а (ул. Камчия);
западна и южна граница на УПИ ІІ – „За бизнес
център и хотелска част“, от кв. 88; западната,
северната и източната част на УПИ V – „Зa
озеленяване“, от кв. 88; южна граница на УПИ
VI-1719 – „За търговски обект, офиси, автосервиз и тп“, от кв. 88; източна граница на УПИ
IV – „Зa коо и тп“; източна и южна граница на
УПИ VII-1283 – „За коо“, от кв. 88а (нов); през
улица о.т. 36 – о.т. 35г; източна и южна граница
на УПИ IV – „Зa озеленяване“, и южна граница
на УПИ V – „За техническа инфраструктура“, от
кв. 52; през улица с о.т. 63а – о.т. 65, северозападна граница на УПИ II-1192 – „За жс“, и УПИ
III-1266 – „За жс“; северозападна и южна граница
на УПИ I-1136 – „За жс“, кв. 82; през улица с
о.т. 57а – о.т. 58; северната и западна граница на
кв. 44; южна граница на УПИ I-1946 от кв. 44;
през улица с о.т. 24 – о.т. 59; северна граница на
УПИ I-289 от кв. 42; западна граница на кв. 42;
през улица с о.т. 211 – о.т. 82; западна граница на
УПИ I-313 и УПИ XV-314 от кв. 45; през улица
с о.т. 211 – о.т. 210; източна граница на кв. 41;
през улица с о.т. 226 – о.т. 211; източна граница
на кв. 20; северна граница на УПИ XVIII-1195
от кв. 20; през улица с о.т. 213 – о.т. 22; източна
граница на УПИ I-190, 1114, 1079, 1115, 1168, 1102,
1167, 1090 и УПИ XV-1116 от кв. 39; през улица с
о.т. 20 – о.т. 24г, по кафявите и зелените линии,
цифри, букви, текст, зачертавания и щриховки
съгласно приложеният проект.
2. Проект за изменение план за застрояване
на м. Горубляне, район „Младост“ – СО, съгласно посочения обхват, означен с черен пунктир:
през улица с о.т. 20 – о.т. 24г, задънена улица
от о.т. 24г до о.т. 24д, северна граница на УПИ
I-1891 – „За жс“, и УПИ XIX-253 – „За жс“, от
кв. 95; през улица с о.т. 52 – о.т. 52а; северна
граница на УПИ XIV-258 – „За жс“, и западна
и северна граница на УПИ XI-264 – „За жс“, от
кв. 96; източна граница на УПИ Х-263, IX-262,
VIII-164, VII-161 и VI-160 от кв. 96; през улица с
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о.т. 43 (ул. Павел Красов); западна граница на
УПИ II-73, западна и югоизточна граница на
УПИ I-266; югоизточна граница на УПИ XVIII-72
и УПИ XVII-71 от кв. 86; задънена улица при
о.т. 33, югоизточната и западната граница на
УПИ XV-69 – „За жс“, от кв. 86; през улица с
о.т. 34а (нова) – о.т. 37; южна граница на кв. 87;
през улица с о.т. 34д (нова) – о.т. 38а (ул. Камчия); западна и южна граница на УПИ ІІ – „За
бизнес център и хотелска част“, от кв. 88; западната, северна и източна част на УПИ V – „Зa
озеленяване“, от кв. 88; южна граница на УПИ
VI-1719 – „За търговски обект, офиси, автосервиз и тп“, от кв. 88; източна граница на УПИ
IV – „Зa коо и тп“; източна и южна граница на
УПИ VII-1283 – „За коо“, от кв. 88а (нов); през
улица о.т. 36 – о.т. 35г; източна и южна граница
на УПИ ІV – „За озеленяване“, и южна граница
на УПИ V – „За техническа инфраструктура“, от
кв. 52; през улица с о.т. 63а – о.т. 65, северозападна граница на УПИ II-1192 – „За жс“, и УПИ
III-1266 – „За жс“; северозападна и южна граница
на УПИ I-1136 – „За жс“, кв. 82; през улица с
о.т. 57а – о.т. 58; северната и западната граница
на кв. 44; южна граница на УПИ I-1946 от кв. 44;
през улица с о.т. 24 – о.т. 59; северна граница на
УПИ I-289 от кв. 42; западна граница на кв. 42;
през улица с о.т. 211 – о.т. 82; западна граница на
УПИ I-313 и УПИ XV-314 от кв. 45; през улица
с о.т. 211 – о.т. 210; източна граница на кв. 41;
през улица с о.т. 226 – о.т. 211; източна граница
на кв. 20; северна граница на УПИ XVIII-1195
от кв. 20; през улица с о.т. 213 – о.т. 22; източна
граница на УПИ I-190, 1114, 1079, 1115, 1168, 1102,
1167, 1090 и УПИ XV-1116 от кв. 39; през улица
с о.т. 20 – о.т. 24г, съгласно приложения проект.
3. План-схеми на инженерната инфраструктура в обхвата на проекта за подробен устройствен
план – изменение на план за регулация и застрояване на м. Горубляне, район „Младост“ – СО.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени разстояния към съседни имоти и/
или сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Младост“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „ПНО“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
За председател:
Пр. Прошков
8170
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСК А АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 684
от 3 септември 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата
за търговете и конкурсите и Решение № 403
от 28.06.2018 г. на Столичния общински съвет
Надзорни ят съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции реши:
1. На 27.09.2018 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на обект:
поземлен имот с идентификатор 68134.1944.2910
(УПИ ХI-2910 – „За КОО“), кв. 8, м. В.з. Киноцентъра – III част, София, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Витоша“.
2. Начална тръжна цена – 210 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 21 000 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF,
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 25.09.2018 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков
№ 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
8154

ОБЩИНА ДЕВНЯ
РЕШЕНИЕ № 493
от 27 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Девня, реши:
Одобрява представения проект за подробен
устройствен план (П У П) – парцеларен план
(ПП) на кабелно трасе 20 kV за присъединяване на потребителите на електрическа енергия
към разпределителните електрически мрежи
от ПИ с идентификатор 20482.505.33 до ПИ с
идентификатор 20482.505.209, преминаващо през
ПИ с идентификатор 20482.505.323 (публична
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общинска собственост) и ПИ с идентификатор
20482.505.265 (частна собственост) по кадастралната карта на гр. Девня.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – гр. Девня, пред Административния
съд – Варна.
За председател:
М. Нецев
8183

ОБЩИНА ДУЛОВО
РЕШЕНИЕ № 465
от 28 август 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Дулово, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен устройствен план – план-схема за сградно
канализационно отклонение от съществуваща
шахта в ПИ с идентификатор 24030.501.3210
по КК и КР на гр. Дулово до УПИ V-3360,
квартал 41, съставляващ ПИ с идентификатор 24030.501.3390 по КК и КР на гр. Дулово – канализационното отклонение започва от
съществуваща шахта на улица Байкал (ПИ с
идентификатор 24030.501.3210) и продължава по
улицата в продължение на 5,20 м, преминава
през УПИ I – „За озеленяване“, квартал 105 (ПИ
с идентификатор 24030.501.1951), с дължина на
трасето 80,10 м и през улица Христо Ботев (ПИ
с идентификатор 24030.501.9072) с дължина на
трасето 9,50 м и достига до УПИ V-3360, квартал
41 (ПИ с идентификатор 24030.501.3390), като
общата дължина на трасето е 94,50 м, с площ
на сервитута 283,50 кв. м.
Председател:
С. Галиб
8155

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 357
от 19 декември 2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява проект за
изменение на общ устройствен план на община
„Марица“, касаещо изменение на структурна единица 224 – Соп, с поземлен имот № 73242.180.14
в местността Юрията по кадастралната карта
на с. Труд, област Пловдив, с площ и регистър
с координати на граничните точки по приложената ситуация за изменение на ОУП на община
„Марица“.
Председател:
Г. Трендафилова
8163
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ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 427
от 26 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 128, ал. 13 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,
чл. 8, ал. 1 от ЗОС и искане с вх. № СП-2271
от 8.05.2018 г. Общинският съвет – гр. Сливо
поле, реши:
1. Одобрява ПУП – ИПУР от о.т. 117 до о.т.
123 и ПР за УПИ І-346 в кв. 33 и І-545 в кв. 32 и
изменение на кв. 32 и 33 по плана на с. Бръшлен,
община Сливо поле, област Русе.
2. Възлага на кмета на общината провеждането на необходимите действия по одобряването
на ПУП – ИПУР и ПР.
Председател:
С. Вейсал
8177
72. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31 август 2018 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
34 525
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1 984 309
Дълготрайни материални и
нематериални активи
125 339
Други активи
15 016
Депозит в управление „Емисионно“ 5 431 244
Всичко активи:
7 590 433
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 315 900
Други пасиви
171 241
Всичко задължения
3 487 141
Основен капитал
20 000
Резерви
4 157 690
Неразпределена печалба
-74 398
Всичко собствен капитал:
4 103 292
Всичко пасиви:
7 590 433
Подуправител
Гл. счетоводител
на БНБ:
на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31 август 2018 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
17 491 115
Монетарно злато и други инструменти в монетарно злато
2 628 536
Инвестиции в ценни книжа
26 741 210
Всичко активи:
46 860 861
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
16 580 168
Задължения към банки
12 572 293
Задължения към правителството
и бюджетни организации
10 182 516
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Задължения към други депозанти
2 094 640
Депозит на управление „Банково“
5 431 244
Всичко пасиви:
46 860 861
Подуправител
Гл. счетоводител
на БНБ:
на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
8160
1 3. – Ст о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 и 10 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана за регулация и застрояване – план-извадка на м. Толева
махала, кв. 26, части от кв. 24, кв. 27, кв. 29,
и улици, осигуряващи трасе на кабел до ПИ с
идентификатор 12084.2761.2013, в обхват: УПИ
Х и ХІ от кв. 24, кв. 26, УПИ ІІ и ІІІ от кв. 27,
УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV и ХІХ от кв. 29, улица от
о.т. 1029 през о.т. 1033, о.т. 1025 до о.т. 1024, улица
от о.т. 1025 до о.т. 1012, улица от о.от. 1012 до
о.т. 1036, улица от о.т. 1011 до о.т. 1032 и улица
от о.т. 1033 през о.т. 1010 до о.т. 1032. Проектът
е изложен в район „Връбница“. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
датата на обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общината чрез район „Връбница“.
8144
21. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на водопровод, осигуряващ
захранването на ПИ № 43253.58.3 по КККР в
землището на с. Леденик, местност Бамбалово
дере, община Велико Търново. Проектът се намира в общинската администрация, стая 520. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета
на община Велико Търново в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
8147
3. – Община гр. Мъглиж, област Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен
план за обект „Изграждане на нова кабелна
линия – 20 kV от стълб № 122.6 на BЛ – 20 kV
„Мъглиж“ до ТП – „Каракос“ на отклонението
за ТП – „Каракос“ в землището на гр. Мъглиж,
област Стара Загора“, с възлож ител „Арсенал“ – АД. Трасето на ел. кабела започва от стълб
№ 122.6 (проектът предвижда съществуващият
стоманобетонен стълб да се замени с ъглов
ст. решетъчен стълб), разположен в поземлен
имот с идентификатор 49494.667.113, собственост
на възложителя. Оттам трасето продължава
последователно на юг и на запад и достига до
поземлен имот с идентификатор 49494.667.901
(селскос т опа нск и, ведомс т вен полск и п ът),
продължава на запад, като отново навлиза в
поземлен имот с идентификатор 49494.669.113.
Оттам трасето продължава на юг, пресичайки
полски път на община Мъглиж и достига до трафопост „Каракос“ в поземлен имот с идентификатор 49494.998.120 в землището на гр. Мъглиж,
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област Стара Загора. Сервитутната зона е по
1,00 м от двете страни на кабела по дължина на
трасето. Общата дължина на трасето за външното
ел. захранване е 370,72 м. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят възражения, предложения и
искания до общинската администрация.
8064
54. – Община гр. Петрич, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за проектно трасе на обект: „Водопровод за
захранване на поземлен имот с идентификатор
36083.63.29 по КККР на неурбанизираната територия на землището на с. Капатово, община
Петрич“, м. Побит камък, землище с. Капатово, община Петрич. Трасето и сервитутите са
предвидени да преминат през имоти с идентификатори 36083.63.141 и 36083.67.230 по КККР на
неурбанизираната територия на землището на
с. Капатово, община Петрич, подробно описани
в приложен съгласуван регистър на засегнатите
имоти, неразделна част към ПУП – ПП за трасе
на „Водопровод за захранване на поземлен имот
с идентификатор 36083.63.29 по КККР“, м. Побит
камък, землище с. Капатово, община Петрич.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация – Петрич. В едномесечен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните липа могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8066
66. – Община гр. Петрич, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за външно ел. захранване и
външен водопровод до имот с идентификатор
37989.62.8 по КККР за неурбанизираната територия за землището на с. Коларово, община
Петрич (№ 062008 по КВС), м. Песоко, землище
с. Коларово, община Петрич. Трасето и сервитутите са предвидени да преминат през имоти
с идентификатор по КККР, като подробно описание на имотите и сервитутите е отразено
в приложения регистър, неразделна част към
ПУП – ПП за трасе на външно ел. захранване
и външен водопровод до имот с идентификатор
37989.62.8 (№ 062008 по КВС), м. Песоко, землище с. Коларово, община Петрич, както следва:
имоти с идентификатори 37989.62.256, 37989.62.9,
37989.62.11, 37989.62.13, 37989.62.14, 37989.62.16,
37989.62.22, 37989.62.64, 37989.62.65 по КККР за
неурбанизираната територия за землище с. Коларово, община Петрич. Проектите се намират
в сградата на общинската администрация – Петрич. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
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по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация.
8090
1. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
собственици на поземлени имоти 17854.82.13
и 17854.61.385, м. Гривишка бара, в землището
на с. Гривица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план на
елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии, прокарване на трасе на пътна връзка до
поземлен имот 17854.82.13, м. Гривишка бара,
в землището на с. Гривица, община Плевен.
Проектът се намира в стая № 94 на общината
и може да бъде прегледан в дните понеделник,
вторник, сряда, четвъртък и петък от 9 до 11 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация чрез
Центъра за административно обслужване на
гражданите – зала „Катя Попова“.
8128
36. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект
за подробен устойствен план – парцеларен план
(ПП) за линеен обект: „Уличен водопровод и
канализация до УПИ II-383.596 – жил. застрояване (ПИ с ИД 56784.383.596), преминаващи
през полски път ПИ с ИД 56784.383.94, местност
Остромила – Бозлюк, Пловдив, община Пловдив, област Пловдив“. Проектът е изложен за
запознаване в Община Пловдив, пл. Централен
№ 1, ет. 8, стая 8. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общината.
8091
37. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект
за под робен ус т ойс т вен п ла н – парцеларен
план (ПП) за линеен обект: „Уличен водопровод и канализация по общински път с ИД
56784.382.183 и водопроводни и канализационни
сградни отклонения до ПИ с ИД 56784.382.269
по КК, ПИ с ИД 56784.382.849 по КК, ПИ с ИД
56784.382.848 по КК, ПИ с ИД 56784.382.853 по
КК, ПИ с ИД 56784.382.867 по КК, ПИ с ИД
56784.382.866 по КК, ПИ с ИД 56784.382.865 по
КК, ПИ с ИД 56784.382.864 по КК, УПИ 382.1050,
жил. застрояване, представляващ дял от ПИ с
ИД 56784.382.201 по КК – гр. Пловдив, община
Пловдив, област Пловдив“. Проектът е изложен
за запознаване в Община Пловдив, пл. Централен № 1, ет. 8, стая 8. Съгласно чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявата в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общината.
8092
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7. – Общ и на „Родоп и“, облас т П ловд и в,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че с Решение № 19, прието с протокол № 6
от 24.07.2018 г. на ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив, е приет проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект: „Магазин и склад за фуражи с офис“
в УПИ 002191 – крайпътен комплекс, бензиностанция, газостанция, магазин за промишлени стоки, склад и офиси (ПИ 2.201 по КК),
ме с т но с т Ти р ове т е, зем л и ще с. Б ела щ и ца ,
община „Родопи“, област Пловдив (на път II86, път I-8 Пловдив – Асеновград – Смолян“
при км 11+33 – ляво), през поземлени имоти с
идентификатори 2.1332 и 2.1334 (части от стар
ПИ 2.1280) и поземлени имоти с идентификатори 2.1337 и 2.1339 (части от стар ПИ 2.1281) в
землището на с. Белащица, община „Родопи“,
като площта на засегната част от имотите е
съгласно проложения регистър на засегнатите
имоти от транспортен достъп към ПУП – парцеларен план. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП
в сградата на Община „Родопи“ и да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
8129
57. – О б щ и н а С а н д а н с к и н а о с нов а н ие
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изготвен предварителен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация и застрояване – (ПРЗ) за парк „Свети
Врач“, гр. Сандански, община Сандански, област
Благоевград. Проектът за ПУП – ПРЗ е изложен
в стая № 406, ет. 4, в сградата на Община Сандански и може да се прегледа от заинтересуваните всеки работен ден в определеното приемно
време на общината. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – гр. Сандански.
8130
4. – Община Севлиево на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – комуникационнотранспортен план – пътна връзка от път II-44
Севлиево – Габрово към ведомствен паркинг
в имот с идентификатор 65927.80.29 по кадастралната карта на гр. Севлиево. Пътната връзка
попада върху части от имоти с идентификатори
65927.80.153, 65927.80.30 и 65927.80.44 – полски пътища, публична общинска собственост. Проектът
е изложен в стая 209 на Община Севлиево. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
8156
5. – Община Севлиево на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на път за транспортен достъп и трасета
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на електропровод и водопровод до имот с проек тен и дентификатор 65927.29.68 (образу ван
от ПИ 65927.29.34) по кадастралната карта на
гр. Севлиево. Трасето на пътя за транспортен
достъп попада върху части от имоти с идентификатори 65927.29.46 и 65927.29.49 – полски
пътища, публична общинска собственост, и
ПИ 65297.29.37 – собственост на възложителя.
Трасето на електропровода започва от съществуващ стълб СБС № Г-1, извод „Околовръстен
запад“ от ПС „Севлиево“, преминава през ПИ
с проектен идентификатор 65927.29.67 и достига
до ПИ с проектен идентификатор 65927.29.68,
собственост на възложителя. Трасето е с дължина
37,20 м. Трасето на водопровода започва от отклонение на съществуващ водопровод, преминава
през ПИ 65927.29.46 – път общинска публична
собственост, и достига до ПИ с проектен идентификатор 65927.29.68, собственост на възложителя. Трасето е с дължина 16,20 м. Проектът е
изложен в стая 209 на Община Севлиево. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
8157
5. – Община гр. Сливница, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за застрояване и парцеларен
план за външно електрозахранване за имот извън урбанизираната територия с идентификатор
67372.90.6, м. Друм, по КККР в землището на
гр. Сливница и промяна на предназначението
на земеделска земя за неземеделски нужди за
обект: „Автосервиз за леки и товарни автомобили
със склад, автомивка, кафе, паркинг и сондажен
кладенец“ в предимно производствена зона (Пп).
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
(съседи, съсобственици и др.) по чл. 131 от ЗУТ
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Сливница.
8184
6. – Община гр. Сливница, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за застрояване за имот с
идентификатор 67372.153.345 в м. Лозище по
КККР на гр. Сливница, съответно на новопредвидените имоти, както следва: имот с проектен
идентификатор № 67372.153.415 с площ 1266 кв. м
в зона предимно производствена (Пп) с конкретно предназначение – за „База за автомобилна
техника, административна сграда и складове“;
имот с проектен идентификатор № 67372.153.416 с
площ 867 кв. м в зона за малкоетажно жилищно
застрояване (Жм); имот с проектен идентификатор № 67372.153.417 с площ 867 кв. м в зона
за малкоетажно жилищно застрояване (Жм);
парцеларен план за външно електрозахранване.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на съобщението
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в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
(съседи, съсобственици и др.) по чл. 131 от ЗУТ
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Сливница.
8185
3. – Община Търговище на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен
план за обект: „Местен път в землището на
с. Голямо Ново, местност Калепунар, община
Търговище“. С проекта на ПУП – ПП се засягат
следните поземлени имоти: ПИ № 15895.21.12,
вид собственост – „Общинска публична“, вид
тери тори я – „Земеделска“, начин на т райно
ползване – „За селскостопански, горски, ведомствен път“, и площ 2811 кв. м; част от ПИ
№ 15895.21.15, вид собственост – „Стопанисвано
от общината“, вид територия – „Земеделска“,
начин на трайно ползване – „Пасище, мера“, с
площ 2673,24 кв. м; част от ПИ № 15895.21.16,
вид собственост – „Общинска публична“, вид
тери тори я – „Земеделска“, начин на т райно
ползване – „Гори и храсти в земеделска земя“,
с площ 369,82 кв. м; част от ПИ № 15895.21.9,
вид собственост – „Стопанисвано от общината“,
вид територия – „Земеделска“, начин на трайно
ползване – „Гори и храсти в земеделска земя“,
с площ 39,79 кв. м. Информация по проекта е
поместена на интернет страницата на общината: www.targovishte.bg, линк – Общинска администрация (обяви и съобщения/устройство на
територията). Проектът може да бъде разгледан
в стая № 14 на ет. 1 в сградата на Община
Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация.
8093
1. – Общ инск ата с л у жба по земеде лие –
гр. Хаджидимово, на основание чл. 19, ал. 18
о т П ПЗСПЗЗ с ъ обща ва на за я ви т ел и т е за
обезщетяване със земеделски земи в община
Хаджидимово, област Благоевград, че е изготвен планът за обезщетяване на територията на
общината. Планът за обезщетяване е изложен за
разглеждане в общинската служба по земеделие
и не подлежи на обжалване.
8169
79. – Община с. Кайнарджа, област Силистра, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява
на заинтересованите лица, че е изработен проект
за изменение на кадастрален план и изменение
на улична регулация от от. 84, от. 85 и от. 86
по плана на с. Войново, община Кайнарджа.
Проектът е изложен в стая 206 в сградата на
общинската админист раци я – с. Кайнард жа,
ул. Димитър Дончев № 2. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8131
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С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор от Окръжната прокуратура – Благоевград, против чл. 2, ал. 2, чл. 7,
т. 2 в частта относно ловните кучета, чл. 14,
ал. 2 в частта относно „или упълномощени от
него лица“ от Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията
на община Струмяни е образувано адм. дело
№ 658/2018 г. по оп иса на А д м и н ис т рат и вния съд – Благоевград, което е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
12.10.2018 г. от 11,20 ч.
8190
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на прокурор при Окръжната прокуратура – Благоевград, против Наредбата за
овладяване популацията на безстопанствените
кучета и регистрацията на домашни кучета на
територията на община Сандански е образувано
адм. дело № 682/2018 г. по описа на Административния съд – Благоевград, което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
19.10.2018 г. от 10,20 ч.
8193
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуален кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване по протест на Окръжната
прокуратура – Враца, против разпоредбата на
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 4 за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане
с общинско имущество на територията на община Борован, по който е образувано адм. дело
№ 489/2018 г., насрочено за 16.10.2018 г. от 10 ч.
8180
А дминистративният съд – София област,
чет вър т и със та в, на основа ние ч л. 188 във
връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по протест на „Рейсър ау то“ – ЕООД, е
образувано адм. дело № 805/2018 г. по описа
на съда, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 12.12.2018 г. от 10 ч. и
по което предмет на оспорване е чл. 30, ал. 1
от Наредбата за управление на отпадъците на
територията на община Костинброд в частта є
относно въведеното изискване за притежаване
на съответно разрешение по ЗУО или на комплексно разрешително по ЗООС за извършване
на дейност по събиране на излезли от употреба
моторни превозни средства.
8179
Софийският районен съд, ІІІ граж данско
отделение, 139 състав, уведомява Кристофър
Брус Уилхелм, роден на 12.07.1967 г., гражданин
на Канада, че има качеството на ответник по
гр.д. № 6426/2018 г. по описа на СРС, ІІІ ГО, 139
състав, образувано по предявен иск от Радосвета
Марианова Христова-Гарсия с административен
адрес: София, ул. Княз Борис І № 130, ет. 1, ап.
2, и му указва, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се
яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, 139 състав,
за връчване на съобщението по чл. 49 от СК
ведно с исковата молба и приложенията към нея.
8200
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Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 139 състав, уведомява Тахир Гюрбюз, роден
на 14.08.1952 г., гражданин на Турция, че има
качеството на ответник по гр.д. № 30942/2018 г.
по описа на СРС, ІІІ ГО, 139 състав, образувано
по предявен иск от Мариана Илиева Гюрбюз с
административен адрес: София, ул. Княз Борис
І № 85, и му указва, че в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ следва
да се яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, 139
състав, за връчване на съобщението по чл. 49
от СК ведно с исковата молба и приложенията
към нея.
8201
Софийският районен съд призовава Гари Джон
Дъфи, роден на 16.07.1952 г. в Ирландия, с последен известен адрес: София, район „Студентски“,
ул. Проф. Христо Вакарелски № 1, вх. А, сега с
неизвестен адрес, да се яви в Софийския районен
съд, ГО, 61 състав, за връчване на искова молба
и приложенията към нея като ответник по гр.д.
№ 67602/2015 г., заведено от „Топлофикация – София“ – ЕАД, облигационно. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай ще му бъде
назначен особен представител при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
8202
Старозагорският районен съд, ХІІІ граждански състав, съобщава на ответника Исмаил Касим Чилингир, роден на 12.09.1950 г., гражданин
на България, за заведеното гр. дело № 1455 по
описа за 2017 г. на Старозагорския районен съд
от ищцата Къймет Рамадан Чилингир за развод
на правно основание чл. 49, ал. 1 СК и че следва
да се яви в канцеларията на Старозагорския районен съд в двуседмичен срок от обнародването
в неофициалния раздел на „Държавен вестник“,
за да му бъдат връчени препис от исковата молба ведно с приложенията към нея, подадена от
Къймет Рамадан Чилингир, с която е предявен
иск по чл. 49, ал. 1 СК. В случай че не се яви,
ще му бъде назначен особен представител при
условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
8158
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъ д , І г р. о т де ле ние, 22 състав, на основание чл. 74, ал. 1 от
ЗОПДНПИ (отм.) уведомява, че има образувано
гр.д. № 1502/2018 г. въз основа на постъпило
мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу Марио
Мариов Тодоров с постоянен адрес: София,
район „Студентски“, кв. Витоша, бл. № 1, вх.
1, ет. 7, ап. 38, за отнемане в полза на държавата на следното имущество на обща стойност
185 886,34 лв., описано, както следва:
На основание чл. 72, чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
1. Сумата в размер 10 лв., представляваща
равностойността на отчуждените дружествени
дялове от капитала на „Арензано“ – ЕООД,
ЕИК 201166621, със седалище и адрес на управление в София, район „Традица“, ул. Шандор
Петьофи № 27.
2. Сумата в размер 117 350 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения недвижим
имот, а именно апартамент № 6 на 2-ри жилищен
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етаж във вход 1 на жилищна сграда, намираща
се в София, ул. Княгиня Клементина № 18.
3. Сумата в размер 4400 лв., представляваща стойността на отчуждения лек автомобил
марка „Фиат“, модел „Пунто“, държавен рег.
№ СА 4807 ТН, рама № ZFA19900000042580,
двигател № 4780146, с дата на първа регистрация – 4.01.2006 г., цвят черен.
4. Сумата в размер 5200 лв., представляваща стойността на отчуждения лек автомобил
марка „А лфа Ромео“, модел „147“, държавен
рег. № СА 6003 РК, рама № ZAR93700003044593,
двигател № 2578020, с дата на първа регистрация – 7.06.2001 г., цвят син металик.
5. Сумата в размер 200 лв., представляваща стойността на бракувания лек автомобил
марка „Мазда“, модел „323“, д ържавен рег.
№ СА 5201 РК, рама № JMZBA127200172254,
двигател № 862226, с дата на първа регистрация – 28.03.1995 г., цвят червен.
6. Сумата в размер 19 000 лв., представляваща стойността на отчуждения лек автомобил марка „Ауди“, модел „ТТ“, държавен рег.
№ СА 9821 РР, рама № TRUZZZ8N921021756,
двигател № RUM063706, с дата на първа регистрация – 24.04.2002 г., цвят светлосив металик.
7. Сумата в размер 2200 лв., представляваща
стойността на отчуждения лек автомобил марка
„Рено“, модел „Меган“, държавен рег. № СА
0365 РМ, рама № VF1DAF0G17168449, двигател
№ K7MA702DD99554, с дата на първа регистрация – 14.11.1997 г., цвят жълт.
8. Сумата в размер 5600 лв., представляваща
стойността на отчуждения лек автомобил марка „Ауди“, модел „А6 3.0 ТДИ“, държавен рег.
№ СА 5999 ТТ, рама № WAUZZZ4F25N096110,
двигател № ВМК043450, с дата на първа регистрация – 1.03.2005 г., цвят син металик.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Марио Мариов Тодоров:
Сумата общо в размер 4906,24 лв., получена
с основание „застрахователна щета“, изплатена
от ЗАД „Армеец“ – АД, по повод настъпило
на 7.11.2012 г. събитие – противозаконно отнемане на лек автомобил марка „Фолксваген“,
модел „Голф“, рег. № СА 5887 СР, изплатена
на 15.02.2013 г. по спестовен влог № 20760494 в
левове, открит в ТБ „Банка ДСК“ – ЕАД.
Сумата общо в размер 7418,10 лв., представляваща основание „комисионна за връщане
данъци от САЩ“, получена по сметка с IBAN
BG 35 CECB 9790 11С3 8863 00 в щатски долари
в ТБ „Централна кооперативна банка“ – АД.
Сумата общо в размер 604 лв., представляваща касови вноски по сметка IBAN BG 09
UBBS 80021028289530 в левове, открита в „ТБ
Обединена българска банка“ – АД.
Сумата общо в размер 13 278 лв., представляваща вноска от трето лице „Перфект Консулт
БГ“ – ЕООД, по банкова сметка с IBAN BG
42 BPBI 79040475717201 в левове, открита в ТБ
„Юробанк България“ – АД.
Сумата в размер 5720 лв., иззета от проверяваното лице с протокол за претърсване и
изземване от 4.05.2015 г.
Съгласно определение от 30.07.2018 г. по
гр. дело № 1502/2018 г. по описа на СГС, І ГО,
22 състав, съдът определя едномесечен срок
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считано от датата на обнародване на обявлението, в който трети заинтересовани лица,
п р е т ен д и ра щ и с а мо с т оя т ел н и п ра ва върх у
имуществото – предмет на отнемане, могат да
встъпят в делото, като предявят претенциите
си пред СГС.
Гражданско дело № 1502/2018 г. по описа на
СГС, І ГО, 22 състав, е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 18.12.2018 г. в 10 ч.
8178

ПОК А Н И И С Ъ ОБ Щ Е Н И Я
3. – Управителният съвет на „Българско
дружество по гастроентерология с гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография“ – София, на основание чл. 25, ал. 1 от
устава и чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на дружеството на 12.10.2018 г. от
19,10 ч. в Хотел Рамада София сити център, зала
„Рубин“, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на дружеството
през 2017 г.; 2. избор на управителен съвет; 3.
избор на председател; 4. разни.
8125
34. – Управителният съвет на сдружение
„Руски камерен театър“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на сдружението на 4.11.2018 г. в 18 ч.
в София, ул. Шипка № 34, Руски културно-информационен център, зала 204, при дневен ред:
избори в състава на ръководните органи на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите.
8176
5. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Тенис на маса „Локомотив“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на клуба на 6.11.2018 г. в 17 ч.
в София, бул. Рожен № 23, стадион „Локомотив“ – заседателна зала, при следния дневен
ред: 1. приемане на доклад от управителния
съвет за дейността на сдружението; 2. приемане
на финансов отчет за 2017 г.; 3. освобождаване
от длъжност и отговорност на председателя и
членовете на управителния съвет; 4. избор на
председател и управителен съвет; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8172
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Съюз на съдиите в България“ – София, на основание взето решение от
26.03.2018 г. и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
от чет но-изборно събрание на ч леновете на
сдружението на 10 и 11 ноември 2018 г. в София,
хотел „Метрополитен“. Събранието започва в
13,30 ч. на 10.11.2018 г. и ще продължи до 13 ч.
на 11.11.2018 г., като ще протече при следния
дневен ред: 1. отчет на председателя на УС
за извършената дейност и финансов отчет; 2.
отчет на контролния съвет; 3. обсъждане на
дейността на Съюза на съдиите в България;
4. избор на нов управителен съвет; 5. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
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присъстват лично. Материалите за провеждане
на събранието са на разположение на членовете
в офиса на сдружението в София, ул. Пиротска
№ 7, ет. 5, от датата на обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
8187
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Спортен клуб Строител“ – Пловдив, на основание чл. 26, ал. 1 във връзка с
чл. 32, ал. 2 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 13.10.2018 г.
в 18 ч. на адрес: Пловдив, бул. Васил Левски
№ 102, при следния дневен ред: 1. промяна в
устава на сдружението – промяна на текста на
чл. 23, ал. 3 относно начина на свикване на
общото събрание; предложение за решение:
текстът на чл. 28, ал. 5 от устава се променя
така: „Поканата за общото събрание трябва да
съдържа дневния ред, датата, часа и мястото
на провеждането му. Поканата се обявява в
Регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел, воден от Агенцията по вписванията, и се
поставя на мястото за обявления в сградата, в
която се намира управлението на сдружението,
най-малко един месец преди насрочения ден“;
2. избор на управителен съвет и председател на
управителния съвет; определяне на мандат на
новоизбрания управителен съвет; предложение
за решение: управителният съвет на сдружението
да бъде в следния състав: 1. Мартин Найденов
Палийски; 2. Димитър Любенов Червенков; 3.
Николай Ангелов Малаков; избира за председатели на управителния съвет на сдружението:
1. Мартин Найденов Палийски; 2. Димитър
Любенов Червенков; запазва предвидени я в
чл. 34, ал. 1 от устава на сдружението 3-годишен мандат на управителния съвет считано от
датата на вписване в Регистъра на ЮЛНЦ; 3.
приемане на годишен финансов отчет (ГФО)
за 2017 г. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с
един час и се провежда независимо от броя на
присъстващите членове.
8182
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Тенис-к луб „ А кадемик-83“ – Пловдив, на основание чл. 26, ал. 1
във връзка с чл. 32, ал. 2 от ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на членовете на
сдружението на 20.10.2018 г. в 10 ч. на адрес:
Пловдив, Спортен комплекс, стадион „Пловдив“,
заседателна зала, при следния дневен ред: 1. избор
на нов управителен съвет; определяне мандат на
новоизбрания УС; избор на председател на УС;
проект за решение – избира нов УС в състав:
1. Атанас Найденов Найденов; 2. Петър Тошев
Петров; 3. Валентин Ивайлов Найденов; 4. Юрий
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Емилов Ратайов; 5. Станимир Димитров Тенев;
определя мандат на новоизбрания УС 5 години
от датата на вписване в регистъра; избира за
председател на УС – Станимир Димитров Тенев;
2. промяна на чл. 20, ал. 3 от устава; проект
за решение – чл. 20, ал. 3 от устава се променя така: „Поканата се обявява в Регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел, воден
от Агенцията по вписванията, и се поставя на
мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко
един месец преди насрочения ден.“ При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото
събрание се отлага с един час и се провежда
независимо от броя на присъстващите членове.
8186
5. – Управителният съвет на „Сдружение
на пациентите с онкологични забол явания“ – Пловдив, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 23, ал. 3 от устава на сдружението свиква
извънредно общо събрание на 3.11.2018 г. в 11 ч. в
кафе-сладкарницата на книжарницата на последния етаж на МОЛ – Пловдив, на ул. Перущица
№ 8, Пловдив, при следния дневен ред и вземане
на решения: 1. прекратяване на сдружението и
ликвидацията му; 2. избор на ликвидатор; 3.
разни. Поканват се всички членове на сдружението да присъстват на събранието.
8126
1. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Сдружение ФК
Момино“ – с. Момино село, област Пловдив,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 7.11.2018 г. в 17,30 ч.
в офиса на сдружението на адрес: с. Момино
село, област Пловдив, ул. 23 № 10, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността
на управителния съвет 2011 г. – 2018 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет за дейността им 2011 г. – 2018 г.;
3. приемане на нови членове на сдружението;
4. освобождаване на членове на сдружението;
5. освобождаване на управителния съвет поради изтичане на мандата му; 6. избор на УС; 7.
приемане на решение за промяна в устава на
сдружението; 8. приемане на вътрешни правила
за контрол и предотвратяване изпирането на
пари и финансиране на тероризма от ОС на
сдружението; 9. разни. Материалите за общото
събрание са на разположение на членовете в
офиса на сдружението: с. Момино село, област
Пловдив, ул. 23 № 10, всеки делничен ден от 9
до 17 ч. При липса на кворум (повече от половината от всички членове на сдружението) на
основание чл. 16.2 от устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред и ще се
проведе колкото и членове да се явят.
8151
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