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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 197
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за
забрана на химическото оръжие и за контрол
на токсичните химически вещества и техните
прекурсори, приет от 44-то Народно събрание
на 31 юли 2019 г.
Издаден в София на 6 август 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол
на токсичните химически вещества и техните
прекурсори (обн., ДВ, бр. 8 от 2000 г.; изм., бр. 75
от 2002 г., бр. 11 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г.,
бр. 26 от 2011 г. и бр. 14 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се ал. 1:
„(1) На лице, което извършва трансфер в нарушение на чл. 10, ал. 7 или 8, се налага глоба
в размер от 5000 до 10 000 лв. или имуществена
санкция в размер от 15 000 до 25 000 лв.“
2. Досегашният текст става ал. 2.
§ 2. В допълнителната разпоредба се правят
следните изменения и допълнения:
1. Наименованието се изменя така: „Допълнителни разпоредби“.
2. Създава се § 1а:
„§ 1а. Заявленията и декларациите по този
закон се подават в Междуведомствената комисия, подпечатани с печата на съответното
физическо или юридическо лице, регистрирано
по Търговския закон.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. В Закона за експортния контрол на
продукти, свързани с отбраната, и на изделия и
технологии с двойна употреба (обн. ДВ, бр. 26
от 2011 г.; изм., бр. 56 и 93 от 2012 г., бр. 9 от
2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г., бр. 58 от 2016 г. и
бр. 101 от 2017 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 6, ал. 2 накрая се добавя „освен в
случаите по чл. 32, ал. 7“.
2. В чл. 32 се създава ал. 7:
„(7) Алинеи 1 – 6 не се прилагат в случаите на
временен износ и свързания с него реимпорт на

продукти, свързани с отбраната, за изпълнение
на задължения по външнотърговски договори
или споразумения за ремонт или модернизация,
сключени от Министерството на отбраната за
нуждите на въоръжените сили на Република
България. В тези случаи се прилага Регламент
(ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и
на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване
на Митническия кодекс на Съюза (ОВ, L 269/1
от 10 октомври 2013 г.).“
3. В § 5 от допълнителните разпоредби:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Заявленията, удостоверенията и декларациите по този закон се подават, подпечатани
с печата на съответното физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон.“
§ 4. Неприключилите до влизането в сила на
този закон производства по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната,
и на изделия и технологии с двойна употреба,
образувани по представени от Министерството
на отбраната удостоверения за износ на продукти, свързани с отбраната, за изпълнение на
задължения по външнотърговски договори или
споразумения за ремонт или модернизация,
сключени от Министерството на отбраната за
нуждите на въоръжените сили на Република
България, се прекратяват.
§ 5. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 31 юли 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 195
На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Връщам за ново обсъждане в Народното
събрание Закона за изменение и допълнение
на Закона за военното разузнаване, приет от
44-то Народно събрание на 26 юли 2019 г.
Издаден в София на 5 август 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
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МОТИВИ

за връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на Закона за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване, приет
от 44-то Народно събрание на 26 юли 2019 г.
Уважаеми народни представители,
Със Закона за изменение и допълнение на
Закона за военното разузнаване се предвижда
възможност директорът на Служба „Военна
информация“ да бъде и цивилен служител като
алтернатива на досегашното изискване да е
военнослужещ на действителна военна служба
с висше военно звание. Отпада основанието за
освобождаване на директора на Службата при
навършване на пределната възраст за съответното военно звание, когато е военнослужещ на
действителна военна служба, като се допуска
да изпълнява длъжността до изтичането на
срока, за който е назначен.
Служба „Военна информация“ е най-старата
българска специална служба, функционирала
под различни названия. Създадена е още в
първите години след Освобождението. При приемането на Закона за военното разузнаване през
2015 г. (43-то Народно събрание) въпросът дали
директорът на Служба „Военна информация“
да е военнослужещ или цивилен служител е
бил дискусионен. В крайна сметка в пленарното заседание, проведено на 1 октомври 2015 г.,
Народното събрание подкрепя изискването
директорът на Служба „Военна информация“
да е военнослужещ. Същото разбиране надделява и при новото обсъждане, проведено
на 5 ноември 2015 г. поради упражняване
на вето от президента на Републиката. Така
Народното събрание решаващо и двукратно е
подкрепило тогава изискването ръководител
на военното разузнаване да е военнослужещ
на действителна военна служба. Това правило
съответства на мястото и значението, което
военното разузнаване има за въоръжените сили
на Република България. Затова и не мога да се
съглася с отстъплението, което се прави със
сега приетия закон.
Военното разузнаване е неразделна част от
въоръжените сили съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България (ЗОВСРБ). То е сред
стълбовете на националната сигурност и е част
от структурите, които формират системата за
нейната защита. В Конституцията на Република България уредбата на въоръжените сили
е сред основните є начала и свидетелства за
предназначението, което Основният закон им
отрежда – гарантиране на суверенитета и независимостта на страната и защита на нейната
териториална цялост. Това са все категории,
без които съществуването на съвременната
държава е немислимо и без които тя би изгубила своя облик и идентичност. Именно това
предназначение на въоръжените сили налага
законовата уредба на дейността им да осигурява изпълнението на техните конституционно
възложени задачи.
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Военното разузнаване обединява дейността
на всички разузнавателни структури и формирования във въоръжените сили на Република
България и се осъществява с цел добиване,
обработване и предоставяне на разузнавателна
информация в интерес на отбраната на страната
и на националната сигурност. В съвременните
предизвикателства, при които информационното осигуряване е критично условие за
ефективното изпълнение на задачите, е важно
да бъде последователно проведен принципът
на централизираното управление и контрол
на разузнавателната дейност, залегнал в чл. 5,
т. 4 от Закона за военното разузнаване (ЗВР).
В този контекст изискването ръководителят
на Служба „Военна информация“ (наричана в
самия закон „Службата“) да е военнослужещ е
важна гаранция не само за централизацията,
но и за изпълнението на основните задачи на
Службата, очертани в чл. 12 от ЗВР. Те са свързани не просто с добиване на разузнавателна
информация, а и с информация, необходима за
отбраната на страната и за защитата на националната сигурност от външни посегателства,
рискове и заплахи, а също и разузнавателна
информация в интерес на сигурността на
операциите и мисиите извън територията на
страната, в които участват български военни
контингенти и отделни военнослужещи. Служба
„Военна информация“ ръководи методически
цялата разузнавателна общност във въоръжените сили, планира разузнавателната дейност
във видовете въоръжени сили, специфицира
информацията, която би следвало да се добие
в интерес на отбраната на страната.
За да бъдат изпълнявани ефективно основните є задачи, ръководството на Службата
трябва да притежава необходимите специфични
познания и професионален опит. Не е случаен
фактът, че военнослужещите се обучават в
специализирани образователни институции,
каквито са военните училища и военните
академии, даващи знания в специфичната област на военното дело. Във въоръжените сили
единоначалието и субординацията са основни
принципи, върху които се изпълняват поставените задачи, както изрично се предвижда в
чл. 55, ал. 1 от ЗОВСРБ. Спазването на посочените принципи не е самоцелно, а отразява
специфичната организация и ред на функциониране, на които се подчиняват въоръжените
сили. Тази концепция ще бъде нарушена, ако
се отстъпи от изискването ръководител на
военното разузнаване да е военнослужещ.
Възможността Служба „Военна информация“ да се оглави от цивилно лице може
да накърни политическия неутралитет като
принцип по чл. 5, т. 6 от ЗВР. Това е неизменно
изискване към всеки военнослужещ съгласно
чл. 182 и 183 от ЗОВСРБ, което е валидно от
приемането до освобождаването от военна
служба. Ако ръководителят на Служба „Военна
информация“ е военнослужещ, през целия му
професионален път за него ще важи забраната
да членува в политически партии, движения
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или коалиции с политическа цел. За директор,
който е цивилно лице, такова ограничение ще
се прилага едва от назначаването, тъй като
изискване по чл. 26, ал. 1, т. 8 от ЗВР е лицето
да не членува в политически партии и/или
коалиции или организации с политическа цел,
но не и никога да не е членувало в такива.
Това крие сериозен риск от политизиране на
военното разузнаване и прави недопустима
приетата алтернативност в изискванията към
директора на Служба „Военна информация“.
Законът трябва ясно да посочва условията за
заемане на длъжността, производни от принципите, на които се основава дейността. Ако
наред с директора и заместник-директорите са
цивилни лица, каквато възможност се съдържа
по чл. 25, ал. 1 от ЗВР, в цялото ръководство на
Служба „Военна информация“ може да няма
нито един военнослужещ. Това противоречи на
естеството на дейността и характера на Служба
„Военна информация“ като интегрална част
от въоръжените сили на Република България.
Допълнението в ал. 4 на чл. 24 от ЗВР внася
несъгласуваност със Закона за управление и
функциониране на системата за защита на националната сигурност. Без промяна остава чл. 7,
ал. 2, т. 5 от този закон относно правомощието
на министър-председателя да внася в Министерския съвет предложение до президента на
Републиката за назначаване и освобождаване на
ръководителя на Служба „Военна информация“,
а с приетия Закон за изменение и допълнение
на ЗВР същото правомощие се предвижда за
министъра на отбраната.
Новата ал. 5 и свързаните с нея промени в
ал. 6, 7 и 8 на чл. 24 от ЗВР създават прецедент във въоръжените сили навършването на
пределна възраст за съответното военно звание
да води до освобождаването от военна служба,
но да продължава да се изпълнява длъжността
до изтичане на срока, за който военнослужещият е назначен. Това разрушава изначално
съществуващата, укрепвана с годините и всеобщо приетата строга йерархична система на
израстване на кадрите във въоръжените сили.
Без отговор остава въпросът защо такова правило се въвежда само за директора на Служба
„Военна информация“, но в други аналогични
случаи няма да е допустимо оставането на
доказани професионалисти като цивилни лица
на длъжности за военнослужещи. Създаване
на такава уредба само в ЗВР без наличието на
принципни аргументи третира неравно всички
други военнослужещи.
Уважаеми народни представители,
По изложените съображения упражнявам
правото си по чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България да върна за ново
обсъждане в Народното събрание Закона за
изменение и допълнение на Закона за военното
разузнаване, приет от 44-то Народно събрание
на 26.07.2019 г., като го оспорвам по принцип
и в неговата цялост.
Президент на Републиката:
Румен Радев
6392
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УКАЗ № 198
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка
с чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България, чл. 24, ал. 4 и ал. 5, т. 1 от Закона
за военното разузнаване
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам бригаден генерал Пламен
Иванов Ангелов от длъжността директор на
служба „Военна информация“, считано от
15 август 2019 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 6 август 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
6386

УКАЗ № 199
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 19, т. 4, чл. 146, т. 1 и чл. 169 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам бригаден генерал Пламен
Николов Богданов от длъжността началник
на Националния военен университет „Васил
Левски“ и от военна служба, считано от
15 август 2019 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 6 август 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
6387

УКАЗ № 200
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 19, т. 4, чл. 146, т. 1 и чл. 169 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България
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ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам бригаден генерал Костадин
Атанасов Кузмов от длъжността командир
на 2-ра механизирана бригада и от военна
служба, считано от 15 август 2019 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 6 август 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
6388

УКАЗ № 201
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Назначавам полковник Станимир Христов Христов на длъжността директор на
дирекция „Операции и подготовка“, считано
от 15 август 2019 г.
2. Удостоявам полковник Станимир Христов Христов с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 15 август 2019 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 6 август 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
6389

УКАЗ № 202
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и във
връзка с чл. 51а от Правилника за прилагане
на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам полковник Иван Георгиев
Маламов на длъжността началник на Националния военен университет „Васил Левски“,
считано от 15 август 2019 г.
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Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 6 август 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
6390

УКАЗ № 203
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Назначавам полковник Стоян Георгиев Шопов на длъжността командир на 2-ра
механизирана бригада, считано от 15 август
2019 г.
2. Удостоявам полковник Стоян Георгиев
Шопов с висше офицерско звание „бригаден
генерал“, считано от 15 август 2019 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 6 август 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
6391

МИНИСТЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198
ОТ 7 АВГУСТ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на културата
за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на културата
за 2019 г. в размер 100 000 лв. за финансиране
на дейности за извършване на теренно археологическо проучване на Археологически обект
„Хераклея Синтика“, местността Рупите, гр.
Петрич.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходи и/или
трансфери по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. По бюджета на Министерството на
културата за 2019 г., по „Политика в областта

С Т Р.
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на опазване на движимото и недвижимото
културно наследство“, бюджетна програма
„Опазване на недвижимото културно наследство“, се създава администриран разходен
параграф „Теренно археологическо проучване
на археологически обект „Хераклея Синтика“
в размер на сумата по чл. 1, ал. 1.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат:
1. разходите по „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно
наследство“, бюджетна програма „Опазване на
недвижимото културно наследство“, по бюджета
на Министерството на културата за 2019 г.;
2. показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 4. (1) Министърът на културата да извърши налагащите се промени по бюджета на
Министерството на културата за 2019 г. и да
уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния
бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси
и чл. 75 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2019 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6326

РЕШЕНИЕ № 476
ОТ 2 АВГУСТ 2019 Г.

за непризнаване на Български съюз на частните
предприемачи „Възраждане“ за представителна
организация на работодателите на национално
равнище
Като взе предвид представения в Министерския съвет Доклад № 104.10-56 от 26 юли 2019 г.
на министъра на труда и социалната политика
по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за определяне на
реда за установяване наличието на критериите
за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите,
наричана по-нататък „наредбата“, съдържащ
анализ на показателите за представителност
на Български съюз на частните предприемачи
„Възраждане“ (БСЧП „Възраждане“), извършен
във връзка с изпълнение на указанията на
Върховния административен съд (ВАС) – петчленен състав – ІІ колегия, по Решение № 104
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от 4 януари 2019 г. по административно дело
№ 13000/2018 г., и въз основа на представените
от работодателската организация документи с
вх. № 08.02-24 от 27.05.2016 г. и допълнително
представените молби за членство в БСЧП
„Възраждане“ в хода на производство по делото
пред ВАС и в присъствието на наблюдатели,
определени от БСЧП „Възраждане“, както и
констатациите на Комисията за установяване
наличието на критериите за представителност
по чл. 9, ал. 1 от наредбата, че БСЧП „Възраждане“ има 1532 членове и общо 39 558 работници и служители във всички членове
на работодателската организация, както и
по-малко от 100 000 работници и служители,
наети по трудов договор във всички членове на
работодателската организация, Министерският
съвет счита, че БСЧП „Възраждане“ не отговаря на изискванията за представителност по
чл. 35, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, поради
което и на основание чл. 36, ал. 1, 6 и 7 от
Кодекса на труда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Не признава Български съюз на частните
предприемачи „Възраждане“ за представителна
организация на работодателите на национално
равнище поради това, че не отговаря на изискването по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Кодекса на
труда да има най-малко 1500 членове и общо
не по-малко от 50 000 работници и служители
във всички членове на работодателската организация или най-малко 100 000 работници и
служители, наети по трудов договор във всички
членове на работодателската организация.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6259

РЕШЕНИЕ № 479
ОТ 5 АВГУСТ 2019 Г.

за приемане на Списък на иновативните
училища в Република България
На основание чл. 38, ал. 6 и чл. 39, ал. 5
от Закона за предучилищното и училищното
образование
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Приема Списък на иновативните училища
в Република България за учебната 2019/2020 г.
съгласно приложението.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2019/2020 г.
№
по
Област
ред
1. Благоевград
2. Благоевград
3. Благоевград

Община

Населено място

Банско
Благоевград
Благоевград

Места
Благоевград
Благоевград

4.

Благоевград

Гоце Делчев

Гоце Делчев

5.

Благоевград

Гоце Делчев

Гоце Делчев

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Благоевград
Благоевград
Благоевград
Бургас
Бургас
Бургас

Гоце Делчев
Разлог
Хаджидимово
Айтос
Бургас
Бургас

Гоце Делчев
Разлог
Абланица
Тополица
Бургас
Бургас

12. Бургас

Бургас

Бургас

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас

Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас

Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас
Бургас

23. Бургас

Бургас

Бургас

24. Бургас

Бургас

Бургас

25. Бургас

Бургас

Бургас

26. Бургас

Бургас

Бургас

27. Бургас

Бургас

Бургас

28. Бургас

Бургас

Бургас

29. Бургас

Бургас

Бургас

30. Бургас

Бургас

Бургас

31. Бургас

Бургас

Бургас

32. Бургас

Бургас

Бургас

33. Бургас

Бургас

Бургас

34. Бургас

Бургас

Бургас

35. Бургас

Бургас

Бургас

36. Бургас

Бургас

Бургас

Училище
Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“
Второ основно училище „Димитър Благоев“
Осмо средно училище „Арсени Костенцев“
При родо -мат емат и ческа г и м нази я „Яне
Сандански“
Първо основно училище „Св. св. Кирил и
Методий“
Трето основно училище „Братя Миладинови“
Начално училище „Яне Сандански“
Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“
Основно училище „Светлина“
Начално базово училище „Михаил Лъкатник“
Немска езикова гимназия „Гьоте“
Основно училище „Александър ГеоргиевКоджакафалията“
Основно училище „Антон Страшимиров“
Основно училище „Братя Миладинови“
Основно училище „Васил Априлов“
Основно училище „Васил Левски“
Основно училище „Георги Бенковски“
Основно училище „Елин Пелин“
Основно училище „Иван Вазов“
Основно училище „Любен Каравелов“
Основно училище „Пейо Крачолов Яворов“
Основно училище „Петко Рачев Славейков“
Основно училище „Свети Климент Охридски“
Основно училище „Свети княз Борис І“ –
гр. Бургас
О с н о в н о у ч и л и щ е „ Х р и с т о Б о т е в“ –
кв. Ветрен
О с н о в н о у ч и л и щ е „ Х р и с т о Б о т е в“ –
кв. Победа
О с н о в н о у ч и л и щ е „ Х р и с т о Б о т е в“ –
кв. Сарафово
Професионална гимназия по електротехника
и електроника „Константин Фотинов“
Професионална гимназия по компютърно
програмиране и иновации
Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника
Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“
Професионална гимназия по транспорт
Профилирана гимназия за романски езици
„Георги Стойков Раковски“
Профилирана гимнази я за чу ж ди езици
„Васил Левски“
Средно училище „Добри Чинтулов“
Сред но у ч и л и ще „Еп ископ Конс та н т и н
Преславски“
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Училище

37. Бургас

Бургас

Бургас

Средно училище „Йордан Йовков“

38. Бургас

Бургас

Бургас

Средно училище „Константин Петканов“

39. Бургас

Бургас

Бургас

Средно училище „Петко Росен“

40. Бургас

Бургас

Бургас

Търговска гимназия

41. Бургас

Бургас

Бургас

Частно начално училище „Д-р Мария Монтесори“

42. Бургас

Карнобат

Карнобат

Основно училище „Христо Смирненски“

43. Бургас

Карнобат

Карнобат

Средно училище „Христо Ботев“

44. Бургас

Несебър

Несебър

Средно училище „Любен Каравелов“

45. Бургас

Несебър

Свети Влас

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

46. Бургас

Поморие

Ахелой

Основно училище „Христо Ботев“

47. Бургас

Поморие

Поморие

Основно училище „Христо Ботев“

48. Бургас

Руен

Дъскотна

Основно училище „Св. Климент Охридски“

49. Бургас

Царево

Царево

Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“

50. Варна

Аврен

Аврен

Частно средно училище „Юрий Гагарин“

51. Варна

Аксаково

Кичево

Основно училище „Свети Климент Охридски“

52. Варна

Варна

Варна

III Oсновно училище „Ангел Кънчев“

53. Варна

Варна

Варна

Варненск а т ърг овск а г и м нази я „Георг и
Стойков Раковски“

54. Варна

Варна

Варна

ІV Езикова гимназия „Фредерик ЖолиоКюри“

55. Варна

Варна

Варна

Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“

56. Варна

Варна

Варна

Основно училище „Йордан Йовков“

57. Варна

Варна

Варна

Основно училище „Петко Рачов Славейков“

58. Варна

Варна

Варна

Основно училище „Цар Симеон І“

59. Варна

Варна

Варна

Професионална гимназия по туризъм „Професор д-р Асен Златаров“

60. Варна

Варна

Варна

Първа езикова гимназия

61. Варна

Варна

Варна

Седмо средно училище „Найден Геров“

62. Варна

Варна

Варна

Средно училище „Гео Милев“

63. Варна

Варна

Варна

Средно училище „Любен Каравелов“

64. Варна

Варна

Варна

Средно училище за хуманитарни науки и
изкуства „Константин Преславски“

65. Варна

Варна

Варна

Частна профилирана гимназия „Антоан дьо
Сент-Екзюпери“

66. Варна

Варна

Варна

Частно основно училище „Малкият принц“

67. Варна

Варна

Варна

Частно средно училище „Мечтатели“

68. Варна

Дългопол

Дългопол

Начално училище „Иван Вазов“

69. Варна

Провадия

Блъсково

Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“

70. Варна

Провадия

Провадия

Средно училище „Димитър Благоев“

71. Велико Търново Велико Търново Велико Търново Основно училище „Бачо Киро“
72. Велико Търново Велико Търново Велико Търново Основно училище „Димитър Благоев“
73. Велико Търново Велико Търново Велико Търново

Природо-математическа гимназия „Васил
Друмев“

74. Велико Търново Велико Търново Велико Търново Средно училище „Владимир Комаров“
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75. Велико Търново Велико Търново Велико Търново Средно училище „Вела Благоева“
76. Велико Търново Велико Търново Велико Търново

Частна профилирана гимназия „АК – Аркус“ – ЕООД

77. Велико Търново Велико Търново Килифарево

Основно училище „Неофит Рилски“

78. Велико Търново Велико Търново Русаля

Частно основно училище „Димитър Екимов“

79. Велико Търново

Горна ОряховиГорна Оряховица Средно училище „Георги Измирлиев“
ца

80. Велико Търново

Горна Оряхови- Долна ОряховиОсновно училище „Св. св. Кирил и Методий“
ца
ца

81. Велико Търново Лясковец

Джулюница

Обединено училище „Петко Рачев Славейков“

82. Велико Търново Павликени

Павликени

Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“

83. Велико Търново Свищов

Свищов

Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“

84. Видин

Брегово

Брегово

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

85. Видин

Видин

Видин

Основно училище „Иван Вазов“

86. Видин

Видин

Видин

Професионална гимназия „Проф. д-р Асен
Златаров“

87. Видин

Видин

Видин

Профилирана природо-математическа гимназия „Екзарх Антим I“

88. Видин

Видин

Видин

Средно училище „Петко Рачов Славейков“

89. Видин

Видин

Видин

Средно училище „Цар Симеон Велики“

90. Видин

Ново село

Ново село

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

91. Враца

Борован

Добролево

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

92. Враца

Бяла Слатина

Бяла Слатина

Основно у чи лище „Свет и К лимен т Охридски“

93. Враца

Враца

Враца

Основно училище „Васил Левски“

94. Враца

Враца

Враца

Професионална гимназия по търговия и
ресторантьорство

95. Враца

Враца

Враца

Професионална техническа гимназия „Н.
Й. Вапцаров“

96. Враца

Враца

Враца

Средно училище „Козма Тричков“

97. Враца

Мездра

Мездра

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

98. Враца

Оряхово

Селановци

Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“

99. Габрово

Габрово

Габрово

Начално училище „Васил Левски“

100. Габрово

Габрово

Габрово

Основно училище „Христо Ботев“

101. Габрово

Габрово

Габрово

Природоматематическа гимназия „Академик
Иван Гюзелев“

102. Габрово

Габрово

Габрово

Средно училище „Райчо Каролев“

103. Габрово

Севлиево

Севлиево

Средно училище „Васил Левски“

104. Габрово

Трявна

Трявна

Национална гимназия за приложни изкуства
„Тревненска школа“

105. Добрич

Генерал Тошево Генерал Тошево Основно училище „Христо Смирненски“

106. Добрич

Генерал Тошево Генерал Тошево

Професиона лна г им нази я по земеделие
„Тодор Рачински“

107. Добрич

Добрич

Добрич

Основно училище „Стефан Караджа“

108. Добрич

Добрич

Добрич

Сдружение „Частна профилирана гимназия по
туризъм и предприемачество „Райко Цончев“
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109. Добрич

Добрич

Добрич

Средно училище „Димитър Талев“

110. Добрич

Добрич

Добрич

Средно училище „Любен Каравелов“

111. Добрич

Добрич

Добрич

Средно училище „Свети Климент Охридски“

112. Добрич

Добрич

Добрич

Частно средно у чилище с профилирана
подготовка по чужди езици и математика
„Леонардо да Винчи“

113. Добрич

Каварна

Каварна

Средно училище „Стефан Караджа“

114. Кърджали

Крумовград

Крумовград

Средно училище „Васил Левски“

115. Кърджали

Кърджали

Кърджали

Езикова гимназия „Христо Ботев“

116. Кърджали

Кърджали

Кърджали

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

117. Кърджали

Кърджали

Кърджали

Професионална гимназия по облекло и дизайн „Евридика“

118. Кърджали

Кърджали

Кърджали

Средно училище „Йордан Йовков“

119. Кърджали

Кърджали

Кърджали

Средно училище „Отец Паисий“ с природоматематическа насоченост

120. Кърджали

Кърджали

Кърджали

Средно училище „Петко Рачов Славейков“

121. Кюстендил

Дупница

Дупница

Основно училище „Евлоги Георгиев“

122. Кюстендил

Дупница

Дупница

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

123. Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Основно училище „Даскал Димитри“

124. Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

125. Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Пето основно училище „Христо Ботев“

126. Кюстендил

Кюстендил

Кюстендил

Природоматематическа гимназия „Проф.
Емануил Иванов“

127. Кюстендил

Сапарева баня

Сапарева баня

Средно училище „Христо Ботев“

128. Ловеч

Ловеч

Ловеч

Национална професионална гимназия по
ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър
Димов“

129. Ловеч

Ловеч

Ловеч

Основно училище „Васил Левски“

130. Ловеч

Ловеч

Ловеч

Профилирана природо-математическа гимназия

131. Ловеч

Тетевен

Тетевен

Национална професионална гимназия по
горско стопанство и дървообработване „Сава
Младенов“

132. Ловеч

Тетевен

Черни Вит

Основно училище „Георги Бенковски“

133. Ловеч

Троян

Троян

Основно училище „Иван Хаджийски“

134. Ловеч

Троян

Троян

Средно училище „Свети Климент Охридски“

135. Ловеч

Троян

Троян

Средно училище „Васил Левски“

136. Ловеч

Троян

Черни Осъм

Средно училище „Васил Левски“

137. Монтана

Берковица

Берковица

Второ основно училище „Христо Смирненски“

138. Монтана

Вършец

Вършец

Средно училище „Иван Вазов“

139. Монтана

Лом

Лом

Професионална гимназия по производствени
технологии

140. Монтана

Лом

Лом

Средно училище „Димитър Маринов“

141. Монтана

Монтана

Монтана

Профилирана гимназия с преподаване на
чужди езици „Петър Богдан“

142. Пазарджик

Велинград

Велинград

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

143. Пазарджик

Велинград

Велинград

Средно училище „Васил Левски“
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144. Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

Oсновно училище „Проф. Иван Батаклиев“

145. Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

Начално училище „Отец Паисий“

146. Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

Основно училище „Любен Каравелов“

147. Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

Основно училище „Христо Ботев“

148. Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

Професионална гимназия по икономика и
мениджмънт

149. Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

Професионална гимназия по механоелектротехника

150. Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

Професионална гимназия по строителство
и архитектура

151. Пазарджик

Пазарджик

Пазарджик

Професионална гимназия по химични и
хранителни технологии

152. Пазарджик

Панагюрище

Панагюрище

Основно училище „Професор Марин Дринов“

153. Пазарджик

Панагюрище

Панагюрище

Средно училище „Нешо Бончев“

154. Пазарджик

Ракитово

Ракитово

Средно училище „Свети Климент Охридски“

155. Перник

Перник

Перник

VI Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

156. Перник

Перник

Перник

Гимназия с преподаване на чужди езици
„Симеон Радев“

157. Перник

Перник

Перник

Основно училище „Свети Иван Рилски“

158. Перник

Перник

Перник

Природоматематическа гимназия „Христо
Смирненски“

159. Перник

Перник

Перник

Професионална гимназия по икономика

160. Перник

Перник

Перник

ХІ Основно училище „Елин Пелин“

161. Перник

Радомир

Радомир

Начално училище „Архимандрит Зиновий“

162. Перник

Радомир

Радомир

Техническа професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров“

163. Плевен

Белене

Белене

Основно училище „Васил Левски“

164. Плевен

Долна
Митрополия

Божурица

Основно училище „Христо Ботев“

165. Плевен

Долни Дъбник

Долни Дъбник

Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“

166. Плевен

Кнежа

Кнежа

Основно училище „Васил Левски“

167. Плевен

Кнежа

Кнежа

Основно училище „Отец Паисий“

168. Плевен

Кнежа

Кнежа

Професиона лна г им нази я по земеделие
„Стефан Цанов“

169. Плевен

Плевен

Бохот

Основно училище „Антон Страшимиров“

170. Плевен

Плевен

Плевен

Държавна финансово-стопанска гимназия
„Интелект“

171. Плевен

Плевен

Плевен

Математическа гимназия „Гео Милев“

172. Плевен

Плевен

Плевен

Начално училище „Отец Паисий“

173. Плевен

Плевен

Плевен

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване

174. Плевен

Плевен

Плевен

Професионална гимназия по туризъм „Алеко
Константинов“

175. Плевен

Плевен

Плевен

Профилирана гимназия с преподаване на
чужди езици

176. Плевен

Плевен

Плевен

Средно училище „Иван Вазов“

177. Пловдив

Асеновград

Асеновград

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

178. Пловдив

Карлово

Карлово

Средно училище „Васил Левски“
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179. Пловдив

Карлово

Карлово

Средно училище „Христо Проданов“

180. Пловдив

Карлово

Христо Даново

Основно училище „Генерал Карцов“

181. Пловдив

„Марица“

Строево

Основно училище „Христо Смирненски“

182. Пловдив

„Марица“

Труд

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

183. Пловдив

Пловдив

Пловдив

Езикова гимназия „Иван Вазов“

184. Пловдив

Пловдив

Пловдив

Математическа гимназия „Академик Кирил
Попов“

185. Пловдив

Пловдив

Пловдив

Начално училище „Св. Климент Охридски“

186. Пловдив

Пловдив

Пловдив

Начално училище „Христо Ботев“

187. Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно училище „Алеко Константинов“

188. Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно училище „Васил Петлешков“

189. Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно училище „Гео Милев“

190. Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно училище „Димитър Талев“

191. Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно училище „Екзарх Антим І“

192. Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно училище „Елин Пелин“

193. Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно училище „Пенчо Славейков“

194. Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно училище „Райна Княгиня“

195. Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно училище „Тодор Каблешков“

196. Пловдив

Пловдив

Пловдив

Основно училище „Яне Сандански“

197. Пловдив

Пловдив

Пловдив

Професионална гимназия по електротехника
и електроника

198. Пловдив

Пловдив

Пловдив

Средно училище „Димитър Матевски“

199. Пловдив

Пловдив

Пловдив

Средно училище „Константин Величков“

200. Пловдив

Пловдив

Пловдив

Средно училище „Пейо Крачолов Яворов“

201. Пловдив

Пловдив

Пловдив

Средно училище „Свети Патриарх Евтимий“

202. Пловдив

Пловдив

Пловдив

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

203. Пловдив

Пловдив

Пловдив

Средно у чилище „Свети Софроний Врачански“

204. Пловдив

Пловдив

Пловдив

Средно училище „Черноризец Храбър“

205. Пловдив

Пловдив

Пловдив

Частна езикова гимназия „Стоян Сариев“

206. Пловдив

Пловдив

Пловдив

Частно средно училище „Дружба“

207. Пловдив

Първомай

Първомай

Средно училище „Проф. д-р Асен Златаров“

208. Пловдив

Раковски

Раковски

Основно училище „Христо Ботев“

209. Пловдив

Раковски

Раковски

Основно училище „Христо Смирненски“

210. Пловдив

„Родопи“

Брестовица

Основно училище „Христо Ботев“

211. Пловдив

Сопот

Сопот

Професионална гимназия „Генерал Владимир Заимов“

212. Пловдив

Стамболийски

Ново село

Основно училище „Христо Смирненски“

213. Пловдив

Стамболийски

Стамболийски

Основно училище „Христо Ботев“

214. Пловдив

Стамболийски

Стамболийски

Средно училище „Отец Паисий“

215. Пловдив

Хисаря

Хисаря

Средно училище „Христо Смирненски“

216. Разград

Лозница

Лозница

Средно училище „Христо Ботев“

217. Разград

Лозница

Сейдол

Основно училище „Виделина“

218. Разград

Разград

Разград

На ц иона лна п рофесиона лна т ех ни ческа
гимназия „Шандор Петьофи“

219. Разград

Разград

Разград

Основно училище „Васил Левски“
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220. Разград

Разград

Разград

Основно училище „Иван Сергеевич Тургенев“

221. Разград

Разград

Разград

Основно училище „Отец Паисий“

222. Разград

Разград

Разград

Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии „Мария Кюри“

223. Разград

Разград

Разград

Профилирана гимназия с преподаване на
чужди езици „Екзарх Йосиф“

224. Разград

Разград

Разград

Средно училище „Христо Ботев“

225. Русе

Бяла

Бяла

Средно училище „Панайот Волов“

226. Русе

Русе

Русе

Английска езикова гимназия „Гео Милев“

227. Русе

Русе

Русе

Основно училище „Иван Вазов“

228. Русе

Русе

Русе

Основно училище „Любен Каравелов“

229. Русе

Русе

Русе

Средно училище с преподаване на немски
език „Фридрих Шилер“

230. Силистра

Силистра

Силистра

Езикова гимназия „Пейо Яворов“

231. Силистра

Силистра

Силистра

Природоматематическа гимназия „Св. Климент Охридски“

232. Силистра

Силистра

Силистра

Спортно училище „Дръстър“

233. Сливен

Нова Загора

Нова Загора

Средно училище „Иван Вазов“

234. Сливен

Сливен

Желю войвода

Основно училище „Д-р Петър Берон“

235. Сливен

Сливен

Селиминово

Основно училище „Хаджи Димитър“

236. Сливен

Сливен

Сливен

Национална художествена гимназия „Димитър Добрович“

237. Сливен

Сливен

Сливен

Основно училище „Димитър Петров“

238. Сливен

Сливен

Сливен

Основно училище „Панайот Хитов“

239. Сливен

Сливен

Сливен

Професионална гимназия по икономика
„Професор доктор Димитър Табаков“

240. Сливен

Сливен

Сливен

Профилирана гимназия с преподаване на
западни езици „Захарий Стоянов“

241. Сливен

Сливен

Сливен

Профилирана природо-математическа гимназия „Добри П. Чинтулов“

242. Сливен

Сливен

Сливен

Средно училище „Йордан Йовков“

243. Сливен

Сливен

Сливен

Средно училище „Константин Константинов“

244. Сливен

Твърдица

Сборище

Основно училище „Никола Прокопиев“

245. Смолян

Златоград

Старцево

Средно училище „Свети княз Борис I“

246. Смолян

Смолян

Смолян

Езикова гимназия „Иван Вазов“

247. Смолян

Смолян

Смолян

Основно училище „Иван Вазов“

248. Смолян

Смолян

Смолян

Основно училище „Стою Шишков“

249. Смолян

Смолян

Смолян

Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“

250. Смолян

Смолян

Търън

Основно училище „Стою Шишков“

251. София-град

Столична

Банкя

78. Средно училище „Христо Смирненски“

252. София-град

Столична

Владая

86. Основно училище „Св. Климент Охридски“

253. София-град

Столична

Долни Пасарел

202. Основно училище „Христо Ботев“

254. София-град

Столична

Железница

191. Основно училище „Отец Паисий“

255. София-град

Столична

Нови Искър

170. Средно училище „Васил Левски“

256. София-град

Столична

София

104. Основно училище „Захари Стоянов“

257. София-град

Столична

София

105. Средно училище „Атанас Далчев“
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258. София-град

Столична

София

108. Средно училище „Никола Беловеждов“

259. София-град

Столична

София

11. Основно училище „Свети Пимен Зографски“

260. София-град

Столична

София

120. Основно училище „Георги Сава Раковски“

261. София-град

Столична

София

122. Основно училище „Николай Лилиев“

262. София-град

Столична

София

125. Средно училище „Боян Пенев“ с изучаване на чужди езици

263. София-град

Столична

София

134. Средно училище „Димчо Дебелянов“

264. София-град

Столична

София

136. Основно училище „Любен Каравелов“

265. София-град

Столична

София

137. Средно училище „Ангел Кънчев“

266. София-град

Столична

София

138. Средно училище за западни и източни
езици „Проф. Васил Златарски“

267. София-град

Столична

София

140. Средно училище „Иван Богоров“

268. София-град

Столична

София

149. Средно училище „Иван Хаджийски“

269. София-град

Столична

София

15. Средно училище „Адам Мицкевич“

270. София-град

Столична

София

159. Основно училище „Васил Левски“

271. София-град

Столична

София

16. Основно училище „Райко Жинзифов“

272. София-град

Столична

София

17. Средно училище „Дамян Груев“ с ранно
чуждоезиково обучение

273. София-град

Столична

София

18. Средно училище „Уилям Гладстон“

274. София-град

Столична

София

19. Средно училище „Елин Пелин“

275. София-град

Столична

София

2. Средно училище „Академик Емилиян
Станев“

276. София-град

Столична

София

20. Основно училище „Тодор Минков“

277. София-град

Столична

София

23. Средно училище „Фредерик Жолио-Кюри“

278. София-град

Столична

София

32. Средно училище с изучаване на чужди
езици „Свети Климент Охридски“

279. София-град

Столична

София

36. Средно училище „Максим Горки“

280. София-град

Столична

София

38. Основно училище „Васил Априлов“

281. София-град

Столична

София

40. Средно училище „Луи Пастьор“

282. София-град

Столична

София

48. Основно училище „Йосиф Ковачев“

283. София-град

Столична

София

51. Средно училище „Елисавета Багряна“

284. София-град

Столична

София

56. Средно училище „Професор Константин
Иречек“

285. София-град

Столична

София

6. Основно училище „Граф Игнатиев“

286. София-град

Столична

София

7. Средно училище „Св. Седмочисленици“

287. София-град

Столична

София

75. Основно училище „Тодор Каблешков“

288. София-град

Столична

София

79. Средно училище „Индира Ганди“

289. София-град

Столична

София

81. Средно училище „Виктор Юго“

290. София-град

Столична

София

90. Средно училище „Генерал Хосе де Сан
Мартин“

291. София-град

Столична

София

96. Средно училище „Лев Николаевич Толстой“

292. София-град

Столична

София

97. Средно училище „Братя Миладинови“

293. София-град

Столична

София

98. Нача лно у чилище „Св. св. К ирил и
Методий“

294. София-град

Столична

София

Американски колеж в София
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295. София-град

Столична

София

Втора английска езикова гимназия „Томас
Джеферсън“

296. София-град

Столична

София

Национална природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“

297. София-град

Столична

София

Национална професионална гимназия по
прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“

298. София-град

Столична

София

Национална финансово-стопанска гимназия

299. София-град

Столична

София

Национално средно училище „София“

300. София-град

Столична

София

Професионална гимназия по фризьорство и
козметика „Княгиня Евдокия“

301. София-град

Столична

София

Професионална гимназия по електротехника
и автоматика

302. София-град

Столична

София

Профилирана гимназия за изобразителни
изкуства „Професор Николай Райнов“

303. София-град

Столична

София

Първа частна английска гимназия „Уилям
Шекспир – Интелект Инвест“

304. София-град

Столична

София

Първа частна математическа гимназия

305. София-град

Столична

София

Час т на ези кова г и м нази я „Проф. И ва н
Апостолов“

306. София-град

Столична

София

Частна немска гимназия „Ерих Кестнер“

307. София-град

Столична

София

Частна професионална гимназия „Банкер“

308. София-град

Столична

София

Частна професионална гимназия по дигитални науки „СофтУни Светлина“

309. София-град

Столична

София

Частна професионална гимназия по икономика, туризъм и информатика „Булпрогрес“

310. София-град

Столична

София

Частна профилирана гимназия „Образователни технологии“

311. София-град

Столична

София

Частно начално училище „Питагор“

312. София-град

Столична

София

Част но основно у чи лище „Прог ресивно
образование“

313. София-град

Столична

София

Частно основно училище „Образователни
технологии“

314. София-град

Столична

София

Частно основно училище „Азбуки“

315. София-град

Столична

София

Частно основно училище „Джани Родари“

316. София-град

Столична

София

Частно основно училище „Д-р Петър Берон“

317. София-град

Столична

София

Частно основно училище „Изгрев“

318. София-град

Столична

София

Частно основно училище „Куест“

319. София-град

Столична

София

Частно основно училище „Откривател“

320. София-град

Столична

София

Частно основно училище „Светлина“

321. София-град

Столична

София

Частно средно езиково училище „Дрита“

322. София-град

Столична

София

Частно средно училище „Петко Рачов Славейков“

323. София-град

Столична

София

Частно средно училище „Професор Николай
Райнов“

324. София-град

Столична

София

Частно средно училище „Рьорих“

325. София-град

Столична

София

Частно средно училище „Увекинд“

326. София-град

Столична

София

Частно средно училище „Цар Симеон Велики“
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327. София-град

Столична

София

Частно средно училище по изкуства и чужди
езици „Артис“

328. София-град

Столична

София

Частно средно училище с немски език „Веда“

329. София-град

Столична

София

Частно средно училище с ранно чуждоезиково обучение „ЕСПА“

330. София област

Ботевград

Ботевград

Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“

331. София област

Ботевград

Ботевград

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

332. София област

Ботевград

Ботевград

Професионална гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев“

333. София област

Ботевград

Ботевград

Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. проф. д-р Асен Златаров“

334. София област

Ботевград

Скравена

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

335. София област

Горна Малина

Априлово

Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“

336. София област

Етрополе

Етрополе

Средно училище „Христо Ясенов“

337. София област

Златица

Златица

Аграрно-техническа професионална гимназия

338. София област

Златица

Златица

Средно у чилище „Свети Паисий Хилендарски“

339. София област

Ихтиман

Вакарел

Обединено училище „Христо Смирненски“

340. София област

Копривщица

Копривщица

Средно училище „Любен Каравелов“

341. София област

Костенец

Костенец

Средно училище „Св. Климент Охридски“

342. София област

Костинброд

Костинброд

Второ основно училище „Васил Левски“

343. София област

Мирково

Мирково

Основно училище „Георги Бенковски“

344. София област

Пирдоп

Пирдоп

Професионална гимназия по механоелектротехника

345. София област

Правец

Правец

Основно училище „Васил Левски“

346. София област

Правец

Правец

Профилирана гимназия с преподаване на
чужди езици „Алеко Константинов“

347. София област

Самоков

Самоков

Основно училище „Митрополит Авксентий
Велешки“

348. София област

Самоков

Самоков

Професионална гимназия по туризъм

349. София област

Своге

Своге

Професионална гимназия „Велизар Пеев“

350. София област

Сливница

Алдомировци

Основно училище „Иван Вазов“

351. Стара Загора

Гълъбово

Гълъбово

Професионална гимназия по енергетика и
електротехника

352. Стара Загора

Гълъбово

Гълъбово

Средно училище „Васил Левски“

353. Стара Загора

Казанлък

Казанлък

Основно училище „Кулата“

354. Стара Загора

Казанлък

Казанлък

Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм

355. Стара Загора

Казанлък

Казанлък

Профилирана хуманитарна гимназия „Св.
св. Кирил и Методий“

356. Стара Загора

Казанлък

Казанлък

Средно училище „Екзарх Антим І“

357. Стара Загора

Николаево

Николаево

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

358. Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

Второ основно училище „Петко Рачов Славейков“

359. Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

Начално училище „Кольо Ганчев“

360. Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

Начално училище „Димитър Благоев“

БРОЙ 63
№
по
ред

Област

ДЪРЖАВЕН
Община

ВЕСТНИК

Населено място

С Т Р. 1 7
Училище

361. Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

Основно училище „Георги Райчев“

362. Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

Основно училище „Кирил Христов“

363. Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

Пето основно училище „Митьо Станев“

364. Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

Професионална гимназия по механотехника
и транспорт „Н. Й. Вапцаров“

365. Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

Средно училище „Христо Смирненски“

366. Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

Частно основно училище „Елин Пелин“

367. Стара Загора

Чирпан

Чирпан

Професионална гимназия по селско стопанство

368. Търговище

Попово

Попово

Основно училище „Любен Каравелов“

369. Търговище

Попово

Попово

Основно училище „Свети Климент Охридски“

370. Търговище

Попово

Попово

Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“

371. Търговище

Търговище

Търговище

Първо средно училище „Свети Седмочисленици“

372. Хасково

Димитровград

Димитровград

Основно училище „Пенчо Славейков“

373. Хасково

Ивайловград

Свирачи

Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“

374. Хасково

Харманли

Харманли

Основно училище „Иван Вазов“

375. Хасково

Харманли

Харманли

Средно училище „Неофит Рилски“

376. Хасково

Хасково

Хасково

Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“

377. Хасково

Хасково

Хасково

Основно училище „Свети Климент Охридски“

378. Хасково

Хасково

Хасково

Основно училище „Свети Иван Рилски“

379. Хасково

Хасково

Хасково

Основно училище „Шандор Петьофи“

380. Хасково

Хасково

Хасково

Природо-математическа гимназия „Академик Боян Петканчин“

381. Хасково

Хасково

Хасково

Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен ІІ“

382. Хасково

Хасково

Хасково

Професионална гимназия по транспорт и
аграрни технологии „Н. Й. Вапцаров“

383. Хасково

Хасково

Хасково

Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“

384. Шумен

Върбица

Върбица

Средно у чилище „Свети Паисий Хилендарски“

Каспичан

Обединено училище „Христо Ботев“

385. Шумен

Каспичан

386. Шумен

Никола Козлево Никола Козлево Средно училище „Цанко Бакалов Церковски“

387. Шумен

Нови пазар

Нови пазар

Професионална гимназия по химични технологии и дизайн „Проф. д-р Асен Златаров“

388. Шумен

Нови пазар

Нови пазар

Средно училище „Хан Исперих“

389. Шумен

Шумен

Шумен

Средно училище „Йоан Екзарх Български“

390. Шумен

Шумен

Шумен

Средно училище „Панайот Волов“

391. Шумен

Шумен

Шумен

Трето основно училище „Димитър Благоев“

392. Ямбол

Ямбол

Ямбол

Езикова гимназия „Васил Карагьозов“

393. Ямбол

Ямбол

Ямбол

Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“

394. Ямбол

Ямбол

Ямбол

Обединено училище „Доктор Петър Берон“

395. Ямбол

Ямбол

Ямбол

Профилирана гимназия „Васил Левски“

6266
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
ПРАВИЛНИК

за дейността на Националния консултативен
съвет за младежта
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С правилника се урежда дейността на Националния консултативен съвет за
младежта към министъра на младежта и
спорта, наричан по-нататък „съвета“.
Чл. 2. Националният консултативен съвет
за младежта е консултативен орган, който
подпомага министъра на младежта и спорта
при провеждане на държавната политика за
младежта.
Раздел II
Ръководство и състав на Националния консултативен съвет за младежта
Чл. 3. (1) Националният консултативен
съвет за младежта се състои от председател,
секретар и членове.
(2) Председател на съвета е министърът на
младежта и спорта или оправомощен от него
заместник-министър на младежта и спорта.
(3) Членове на съвета са:
1. заместник-минист ър на младежта и
спорта;
2. заместник-министър на икономиката;
3. заместник-министър на туризма;
4. заместник-министър на труда и социалната политика;
5. заместник-министър на здравеопазването;
6. заместник-министър на културата;
7. заместник-минист ър на вът решните
работи;
8. заместник-министър на правосъдието;
9. заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството;
10. заместник-министър на финансите;
11. заместник-министър на образованието
и науката;
12. заместник-председател на Държавната
агенция за закрила на детето;
13. представител на Националното сдружение на общините в Република България;
14. представител на Националното представителство на студентските съвети;
15. по един представител от всяка една
национално представителна младежка организация, вписана по реда на чл. 25 от
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Закона за младежта в списък на национално
представителните младежки организации.
(4) Секретар на съвета е експерт от дирекция „Младежки политики“ на Министерството на младежта и спорта, определен със
заповед на министъра на младежта и спорта.
(5) В зависимост от дневния ред Националният консултативен съвет за младежта може
да кани на своите заседания да присъстват
и други заместник-министри, представители
на министерства, неупоменати в чл. 10, ал. 3,
т. 1 от Закона за младежта, както и експерти
в областта на младежките политики.
Чл. 4. (1) Поименният състав на членовете
на Националния консултативен съвет за младежта се определя със заповед на министъра
на младежта и спорта по предложения на
ръководителя на съответното министерство,
ведомство или организация по чл. 10, ал. 3
от Закона за младежта.
(2) При промяна в служебното положение, правомощията или функциите на някои
от членовете на съвета ръководителят на
съответното министерство, ведомство или
организация прави предложение до министъра на младежта и спорта за промяна в
поименния състав в 14-дневен срок.
Чл. 5. Председателят на съвета:
1. представлява Националния консултативен съвет за младежта пред всички органи
и организации;
2. насрочва заседани ята и у твърж дава
дневния ред;
3. ръководи заседани ята и ц ялостната
работа на съвета и участва в тях с право
на глас;
4. подписва протоколите от заседанията
на съвета.
Чл. 6. При отсъствието на председателя
нег ови т е п ра вомощ и я се у п ра ж н яват о т
посочен от него член на съвета.
Чл. 7. (1) Административното обслужване
на дейността на Националния консултативен
съвет за младежта се осъществява от секретаря на съвета, определен по реда на чл. 3,
ал. 4 от правилника.
(2) Подпомагането по ал. 1 включва:
1. подготвяне на проект на дневния ред
за заседанията на съвета;
2. изпращане на копие от у твърдени я
дневен ред на всички членове на съвета;
3. организиране на заседанията, включително достъпа до материалите по точките от
дневния ред или предоставянето им;
4. водене на протокол от заседанията;
5. изпращане на членовете на съвета копие
от протокола с приетите решения;
6. водене на архив на съвета;
7. осъществяване връзката и координацията между членовете на съвета.
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Раздел III
Функции и организация на дейността на Националния консултативен съвет за младежта
Чл. 8. Националният консултативен съвет
за младежта:
1. дава становища по проекти на нормативни актове и стратегически документи, които
се отнасят до политиката за младежта;
2. предлага мерки за постигане на целите
на държавната политика за младежта;
3. обсъжда и други въпроси, свързани с
провеждането на политиката за младежта.
Чл. 9. Заседанията на Националния консултативен съвет за младежта се свикват по
преценка на неговия председател.
Чл. 10. Заседанията могат да се свикат и
по инициатива на не по-малко от половината
от членовете на Националния консултативен
съвет, за което се прави искане до председателя, който насрочва дата на заседанието в
едномесечен срок.
Чл. 11. (1) Членовете на Националния консултативен съвет за младежта се уведомяват
писмено за насрочените заседания не покъсно от 7 работни дни преди провеждането
им, освен ако извънредни обстоятелства не
изискват други срокове. Поканата за заседанието може да бъде изпратена и по факс или
по електронен път.
(2) Присъствието на заместник-министрите
се определя от дневния ред на Националния
консултативен съвет за младежта.
(3) Към поканата по ал. 1 се прилага проект на дневен ред за заседанието, предложен
от председателя.
(4) Всеки член на съвета може да прави
допълнителни предложения за включване на
въпроси в дневния ред не по-късно от 3 работни дни преди заседанието. Предложението
се изпраща до председателя и членовете.
(5) Съветът приема дневния ред в началото
на всяко заседание.
(6) Членовете на Националния консултативен съвет за младежта, определени за докладчици, изпращат на председателя всички
материали за обсъждане най-малко 3 работни
дни преди заседанието.
Чл. 12. Заседанията на съвета се смятат
за редовни, ако на тях присъстват най-малко
половината от неговите членове.
Чл. 13. Всеки член на съвета участва в
заседанията с право на един глас.
Чл. 14. (1) Националният консултативен
съвет за младежта прави предложения, приети
с обикновено мнозинство от присъстващите
членове.
(2) Дневният ред и протоколът се изпращат
на участниците в съответното заседание.
Чл. 15. (1) Всеки от членовете на съвета
в случай на невъзможност да присъства на
заседание може да изрази писмено станови-
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щето си по материалите от дневния ред или
да изпрати упълномощено от него лице, което
да представи това становище.
(2) Становището и пълномощното се прилагат към протокола от заседанието.
Чл. 16. (1) На заседанията на съвета се води
протокол, който се подписва от председателя
и секретаря.
(2) Протоколът се изготвя в срок до една
седмица от приключване на заседанието.
(3) Копие от протокола се изпраща на всеки
член на Националния консултативен съвет
за младежта. Протоколите могат да бъдат
изпращани и по електронен път.
(4) При постъпване на бележки по съдържанието на протокола същите се отразяват
в срок от три дни.
Чл. 17. За участието в заседанията председателят и членовете на Националния консултативен съвет за младежта не получават
възнаграждение.
Чл. 18. Членовете на съвета, които не
живеят в столицата, получават командировъчни пари за сметка на Министерството на
младежта и спорта.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Този правилник се
издава на основание чл. 11 от Закона за младежта и отменя Правилника за дейността на
Националния консултативен съвет за младежта
(ДВ, бр. 9 от 2019 г.).
Министър:
Красен Кралев
6265

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ПРАВИЛНИК

за дейността на Помирителната комисия към
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат съставът, функциите и дейността на Помирителната
комисия към Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, наричана понататък „комисията“, за решаване на спорове
по чл. 10з, ал. 5 и чл. 10и, ал. 4 от Закона за
пътищата (ЗП).
Чл. 2. (1) Комисията разглежда споровете
по чл. 1, възникнали във връзка с договорните отношения и/или процеса на договаряне
между лицето, събиращо пътни такси, и даден
доставчик на услуга за електронно събиране на
такса за изминато разстояние – доставчик на
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Европейската услуга за електронно събиране
на такса за изминато разстояние (доставчик
на ЕУЕСТ) или национален доставчик на
услуга по електронно събиране на такси за
изминато разстояние.
(2) При разглеждане на спорове комисията
извършва проверка дали налаганите от лицето, събиращо пътни такси, договорни условия
спрямо различните доставчици на ЕУЕСТ
или националните доставчици на услуга за
електронно събиране на такса за изминато разстояние са недискриминационни и отразяват
коректно разходите и рисковете на страните
по договора и дали не е налице необоснован
отказ за сключване на договор от страна на
лицето, събиращо пътни такси, или поставяне
на необосновани или прекомерни изисквания
във връзка със сключването на такъв.
Чл. 3. (1) При решаване на спорове комисията спазва принципите на независимост,
безпристрастност, прозрачност, ефективност,
справедливост, законосъобразност при съобразяване изискванията за защита на личните
данни съгласно Закона за защита на личните
данни.
(2) Комисията решава споровете по справедлив начин въз основа на обективна оценка
на обстоятелствата, като надлежно се отчитат
правата на страните.
Чл. 4. Комиси я та обмен я информаци я
относно своята работа, ръководни принципи
и практики с останалите органи за разрешаване на спорове в държавите – членки на
Европейския съюз.
Г л а в а

в т о р а

СЪСТАВ И ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА
Чл. 5. (1) Комисията се състои от седем
членове – председател, заместник-председател, трима основни и двама резервни членове,
които отговарят на следните изисквания:
1. имат висше образование в областта на
правото, икономиката или информационните
технологии и професионален опит в една от
тези области поне 7 години;
2. по отношение на тях не е налице конфликт на интереси по смисъла на Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество с лицето, събиращо пътни такси, и с доставчици
на ЕУЕСТ или с национални доставчици на
услуги за електронно събиране на такса за
изминато разстояние;
3. не са осъждани за извършено престъпление, независимо от реабилитацията, и не
са освобождавани от наказателна отговорност
за умишлено престъпление;
4. не са лишавани от правото да заемат
определена държавна длъжност или да упражняват определена професия или дейност.
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(2) Членовете на Помирителната комисия
се определят със заповед на министъра на
регионалното развитие и благоустройството
за срок пет години с възможност за повторно
участие за още пет години. Със заповедта
се определя възнаграждение за участие на
членовете на комисията в образуваните производства по разглеждане на спорове.
(3) Заместник-председателят изпълнява
функциите на председател в случаите на отсъствие, отстраняването поради конфликт на
интереси или несъвместимост, както и при
отвод или самоотвод от конкретно производство на председателя.
(4) Членовете на комисията изпълняват
задълженията си при спазване на принципите,
посочени в чл. 3.
(5) При наличие на несъвместимост с
изискванията по ал. 1 или на конфликт на
интереси избраният член на комисията е
длъжен в едноседмичен срок от настъпването на това обстоятелство да уведоми за
това министъра на регионалното развитие и
благоустройството и в срок една седмица от
уведомяването да предприеме необходимите
действия за отстраняване на несъвместимостта или на конфликта на интереси, като при
неотстраняване със заповед на министъра на
регионалното развитие и благоустройството
се определя нов член за срок до изтичане
срока на останалите членове на комисията.
Чл. 6. Комисията разглежда повдигнати
пред нея спорове в състав от петима членове.
Чл. 7. Председателят на комисията:
1. представлява, организира и ръководи
дейността на комисията;
2. образува производствата по разглеждане
на спорове;
3. координира дейността и разпределя задачите на другите членове на комисията, които
му докладват за изпълнението им;
4. посочва друг член на комисията измежду
двамата резервни, който да вземе участие в
производството, в случаите на отвод и самоотвод, като спазва принципа на ротация;
5. осъщес т вява кореспон денц и я та със
страните по спора;
6. следи сроковете за осъществяване на
етапите в производството;
7. свиква и ръководи заседанията на комисията;
8. изготвя преписката по спора;
9. при необходимост изисква информация и може да се обърне за съдействие към
съответния компетентен орган във връзка с
изясняването на факти и обстоятелства, които
са от значение за решаването на спора;
10. организира съхранението на документите на комисията и архивирането на приключените преписки по образуваните помирителни
производства;
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11. извършва други действия в изпълнение на задълженията си, предвидени в този
правилник.
Чл. 8. Председателят, заместник-председателят и членовете на комисията:
1. проучват материалите в досието по спора;
2. участват в заседанията на комисията;
3. подготвят и подписват решението по
спора.
Чл. 9. (1) Председателят, заместник-председателят и членовете на комисията не могат
да участват в производство по разглеждане на
спор, когато се установят обстоятелства, които
могат да засегнат независимостта и безпристрастността на председателя или друг член
на комисията, участващ в разглеждането на
спора, които водят до конфликт на интереси
с някоя от страните по спора. В този случай
лицето е длъжно да си направи самоотвод.
(2) Председателят, заместник-председателят
и членовете на комисията попълват декларация, че не са налице обстоятелствата по
ал. 1 преди началото на всяко производство,
в което участват, и са длъжни да предоставят
информация за промяна на обстоятелствата
в хода на цялата процедура по разглеждане
на спорове.
Чл. 10. (1) В случаите по чл. 9, ал. 1 заместник-председателят и членовете на комисията
отправят до председателя на комисията писмено искане за самоотвод. Искане за самоотвод
на председателя на комисията се отправя до
заместник-председателя.
(2) Всяка една от страните по спора в
производството може да отправи писмено
мотивирано искане за отстраняване на член
на Помирителната комисия до председателя на
комисията в случаите по чл. 9, ал. 1. Искане
за отстраняване на председателя на комисията
се отправя до заместник-председателя.
(3) В 3-дневен срок от получаване на искането по ал. 1 или 2 председателят, съответно
заместник-председателят на комисията, се
произнася по искането за отстраняване.
(4) Когато член на комисията бъде отстранен, председателят посочва друг член от
двамата резервни членове, който да вземе
участие в помирителното производство.
Г л а в а

т р е т а

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ
Чл. 11. (1) За производството по разглеждане на спора не се заплаща такса.
(2) Всяка от страните понася направените от нея разноски в производството пред
комисията.
Чл. 12. (1) Производството пред комисията
не е задължителна предпоставка за предявяването на иск в съда.
(2) Производството по разглеж дане на
спорове пред комисията се осъществява на
български език.
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Чл. 13. Разглеждането на споровете по
чл. 10з, ал. 5 и чл. 10и, ал. 4 от ЗП започва с
подаването на молба до комисията.
Чл. 14. Молбата и п ри д ру жаващи те я
документи се подават в писмена форма на
български език в деловодството на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, по пощенски път, по факс или
по електронна поща.
Чл. 15. (1) Молбата до комисията трябва
да съдържа:
1. пълното наименование, ЕИК на страните;
2. адрес на страните, телефон, телефакс,
електронен адрес;
3. изложение на фактите и обстоятелствата
по спора;
4. формулиране на искането;
5. опис на документите, приложени към
молбата;
6. подпис на молителя или на упълномощеното лице, когато молбата се подава
на хартиен носител; в случай че молбата се
подава по електронен път, не се изисква тя
да бъде подписана с електронен подпис.
(2) Молбата трябва да бъдe подписана от
лицето, което представлява търговеца, или
лицето, събиращо пътни такси по закон, или
от изрично упълномощен представител.
(3) Молителят представя заедно с молбата
всички писмени документи, с които разполага.
(4) Към молбата се прилагат:
1. пълномощно, когато молбата се подава
от пълномощник;
2. препис от молбата и приложенията към
нея за другата страна;
3. декларация, че към момента на подаване
на молбата страната не е отнесла същия спор
за разрешаване пред съд или арбитраж;
4. удостоверение за актуално състояние,
когато представителната власт на представляващия не може да се установи при справка в
Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията
по вписванията.
Чл. 16. (1) Когато молбата не отговаря на
изискванията на чл. 15 или не са приложени
документите по чл. 15, ал. 3 и 4, в 7-дневен
срок от подаване на молбата председателят на
комисията уведомява молителя да отстрани
нередовностите в 5-дневен срок от получаване
на уведомлението.
(2) Ако молителят не отстрани нередовностите в указания срок, молбата се оставя без
разглеждане с разпореждане на председателя
на комисията.
Чл. 17. Когато молбата отговаря на изискванията по чл. 15, председателят на комисията
образува с разпореждане производство по
разглеждане на спора.
Чл. 18. Комисията оставя молбата без движение, ако изложеното в молбата е непълно,
неясно или липсва съществена информация,
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за което уведомява молителя с указания в
5-дневен срок за отстраняване на непълнотите.
Чл. 19. Комисията разпорежда прекратяване на производството и уведомява молителя
за това, когато:
1. спорът не е от компетентността на комисията;
2. бъде установено, че по същия спор има
заведено съдебно или арбитражно дело;
3. не са отстранени непълнотите в молбата;
4. спорът е разрешен чрез спогодба;
5. молителят е оттеглил молбата на всеки
един етап от помирителното производство;
6. при прекратяване на страна по спора,
без да е налице правоприемство.
Чл. 20. (1) Когато комисията прецени, че
няма пречка за разглеждане на спора, преписът от молбата и приложенията към нея
се изпращат на насрещната страна по спора.
(2) С изпращането на преписа от молбата
комисията съобщава на насрещната страна,
че може в 7-дневен срок от получаване на
преписа да подаде своя отговор, подкрепен
с документи.
(3) За отговора се прилагат съответно
изискванията на чл. 15.
(4) Неподаването на отговор не означава
признание на твърдените в молбата обстоятелства.
(5) Получените от ответната страна отговор
и документи се изпращат в 5-дневен срок от
получаването им на подателя на молбата.
Чл. 21. (1) След получаване на отговор от
насрещната страна, а в случай че такъв не
бъде подаден – след изтичането на указания
7-дневен срок, комисията провежда заседание,
в рамките на което след запознаване с предоставените є материали се произнася дали
разполага с всички документи, необходими
за уреждане на спора.
(2) Комисията уведомява страните писмено
за взетото решение по предходната алинея
не по-късно от един месец от получаване на
молбата за намеса.
(3) В случай че комисията не разполага с
всички необходими документи, тя има право
да изиска допълнителна информация и документи от страните, като им даде съответните
указания и срок за изпълнение.
(4) Получените от някоя от страните информация и документи по ал. 3 се изпращат
в 5-дневен срок от получаването им на насрещната страна, която в 7-дневен срок от
получаването им може да представи становище
и нови документи.
(5) Ако в случаите по ал. 4 насрещната
страна представи допълнително становище
и/или нови документи, комисията в 5-дневен
срок от получаването им ги изпраща на другата страна, която в 7-дневен срок може да
представи допълнително становище и нови
документи.
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(6) Комисията може да изисква информация, свързана с предмета на спора, и от всички
трети страни, ангажирани с предоставянето
на ЕУЕСТ или на услуга по електронно събиране на такса за изминато разстояние на
територията на съответната държава членка.
(7) Кореспонденци ята от комиси ята в
производствата по разглеждане на спорове
се осъществява в писмена форма.
Чл. 22. (1) Спорът се разглежда от комисията без присъствието на страните въз основа
на предоставените документи и становища
на страните.
(2) При необходимост комисията може да
изслушва страните по спора за изясняване на
значими факти и обстоятелства за правилното решаване на спора. Когато е необходимо
изслу шване, председател ят на комиси ята
ги уведомява за датата, мястото и часа на
заседанието.
(3) Производството пред комисията е поверително. Материалите по спора се предоставят
само на страните и техните представители.
Чл. 23. (1) За всяко заседание на комисията
се изготвя протокол, в който се вписват датата и мястото на провеждане на заседанието,
членовете на комисията, страните по спора
и взетите решения.
(2) Заверен препис от протокола се предоставя на страните при поискване.
Чл. 24. (1) В срок 4 месеца от получаването
на молбата за намеса комисията разглежда
спора и се произнася с решение, с което
дава указания във връзка с разрешаване на
възникналия спор и определя срок за изпълнението им.
(2) Решението по предходната алинея се
взема с обикновено мнозинство от гласовете
на членовете в състава на комисията
(3) Решението по ал. 1 се изпраща в 5-дневен срок на страните по спора.
(4) Решението на комисията по ал. 1 не
подлежи на обжалване.
(5) В случай че страна по спора, по отношение на която са дадени указания с решението, не ги изпълни в срок, насрещната
страна може да отнесе спора пред съответния
компетентен съд или арбитраж.
Чл. 25.(1) Комисията по искане на всяка
от страните или по своя инициатива може да
поправи решението относно явна фактическа
грешка.
(2) Когато поправката се прави по инициатива на комисията, тя уведомява и двете
страни за това. Ако поправката се иска от
някоя от страните по спора, другата страна
се уведомява от комисията.
(3) Искането за поправка от страните по
спора трябва да бъде направено в 10-дневен
срок от получаване на решението.
(4) Поправката става част от решението и
се изпраща на страните.

БРОЙ 63

ДЪРЖАВЕН

Чл. 26. Комисията не разглежда повторно спорове между лицата по чл. 10з, ал. 5
и чл. 10и, ал. 4 от ЗП, за които е изготвено
решение, независимо дали дадени с решението
указания се изпълняват.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

О Р ГА Н И З А Ц И Я Н А РА Б О Т А Т А
КОМИСИЯТА

НА

Чл. 27. (1) Работата на комисията се подпомага от секретари, които са служители на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
(2) Секретарите организират кореспонденцията на комисията, воденето на описна книга
за образуваните производства и изпълняват
други задачи, възложени от председателя на
комисията.
Чл. 28. За нуж дите на производството
по разглеждане на спорове комисията води
описна книга за образуваните производства,
която съдържа:
1. входящ номер и дата на постъпване на
молбата;
2. наименование и адрес на подателя;
3. наименование на лицето, срещу което е
адресирана молбата;
4. резюме на молбата;
5. номер на образуваното производство;
6. брой заседания, проведени по образуваното производство;
7. прекратяване на производството в случаите по чл. 19;
8. номер и дата на решението.
Чл. 29. Входящата и изходящата кореспонденция на комисията се организира в съответствие с установените правила за обмен на
документи в Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
Чл. 30. (1) Преписк и по образу ваните
производствата за разглеждане на спорове
могат да се предоставят само на членове на
комисията.
(2) По разпореждане на председателя на
комисията преписките по производствата
могат да бъдат предоставяни за справка и на
други лица с правен интерес при спазване на
всички законови изисквания.
Чл. 31. Председателят на комисията предава
в архива на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството приключените
през текущата година преписки по образуваните производства най-късно до края на месец
януари на следващата година.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единс твен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 10з, ал. 5 от Закона
за пътищата.
Министър:
Петя Аврамова
6132
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 16
от 1 август 2019 г.

за придобиване на квалификация по професията „Авиационен техник“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за
придобиването на квалификация по професията 525090 „Авиационен техник“ от област
на образование „Техника“ и професионално
направление 525 „Моторни превозни средства,
кораби и въздухоплавателни средства“ 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 525090 „Авиационен техник“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изиск вани ята за придобиването на трета
степен на професионална квалификация за
специалностите 5250905 „Ремонт на летателни
апарати“, 5250906 „Ремонт на електронно-приборна авиационна техника“ и 5250907 „Методи
на безразрушителен контрол“ и на четвърта
степен на професионална квалификация за
специалностите 5250903 „Експлоатаци я и
ремонт на летателни апарати“ и 5250904 „Експлоатация и ремонт на електронно-приборна
авиационна техника“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3, 4 и
6 от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват типови учебни
планове за ученици, учебни планове за лица,
навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към
кандидатите, описанието на професи ята,
единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията
525090 „Авиационен 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.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3,
разработени въз основа на тази наредба, се
прилагат от учебната 2019/2020 г. за учениците,
които от тази година започват обучението си
за придобиване на професионална квалификация по професията.
(2) Учениците, които са приети за обучение
за придобиване на професионална квалификация по професията в системата на училищното
образование до учебната 2018/2019 г. включително, се обучават и завършват обучението си
по учебните планове и учебните програми,
които са действали при постъпването им.
(3) Лицата, навършили 16 години, които към
влизане в сила на тази наредба се обучават за
придобиване на професионална квалификация
по професията, завършват обучението си по
учебните планове и учебните програми, по
които са започнали.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона
за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 57 от 2012 г. за
придобиване на квалификация по професията
„Авиационен техник“ (ДВ, бр. 20 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 професията
„Авиационен техник“
Професионално направление:
525

Моторни превозни средства, кораби и
въздухоплавателни средства

Наименование на професията:
525090

Авиационен техник

Специалности:

Степен
Ниво Ниво
на профепо
по
сионална НКР ЕКР
квалификация:

5250905 Ремонт на летателни апарати

Трета

4

4

5250906 Р е м о н т н а
е лек т р он но приборна авиационна техника

Трета

4

4

5250907 М е т о д и н а
б е з ра з ру ш ителен контрол

Трета

4

4
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5250903 Е к с п л о а т а - Четвърта
ция и ремонт
на летателни
апарати

5

5

5250904 Е к с п л о а т а - Четвърта
ция и ремонт
на електронно -п риборна
aвиационна
техника

5

5

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен
на професионална квалификация съгласно
Закона за професионалното образование и
обучение (ЗПОО)
За придобиване на трета/четвърта степен
на професионална квалификация по професията „Авиационен техник“ от Списъка на
професиите за професионално образование и
обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден
от министъра на образованието и науката със
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл.
изм. със Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.)
изискванията за входящото минимално образователно и/или квалификационно равнище
към кандидатите са следните:
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията
„Авиационен техник“, специалности „Ремонт
на летателни апарати“ и „Ремонт на електронно-приборна авиационна техника“:
за ученици – завършено основно образование;
за лица, навършили 16 години – придобито право за явяване на държавни зрелостни
изпити или придобито средно образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията
„Авиационен техник“, специалност „Методи
на безразрушителен контрол“, входящото
минимално образователно равнище за лица,
навършили 19 години, е завършено средно образование и владеене на английски език – ниво
B2, съгласно стандарт БДС EN 4179.
За обучение по професията „Авиационен
техник“ с придобиване на четвърта степен на
професионална квалификация в съответствие
с изискванията на Регламент (ЕС) № 1321/2014
и неговите изменения входящото минимално
образователно равнище включва завършено
средно образование за лица, навърши ли
16 години, в случаите, при които се провежда
професионално обучение за придобиване на
четвърта степен на професионална квалификация и кандидатът да може да чете, да пише и
да общува на ниво В2 на английски език, като
разбира правилно документацията за въздухоплавателните средства.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията
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„Авиационен техник“, специалност „Методи
на безразрушителен контрол“, на придобилите свидетелство за степен на професионална
квалификация по някоя от останалите специалности в рамките на професията „Авиационен техник“ се признават съответните
единици резултати от учене (ЕРУ), общи за
специалностите. Кандидатите за свидетелство
за правоспособност за техническо обслужване
на въздухоплавателни средства (ВС), получили
професионална квалификация за професията
„Авиационен техник“, отговарят на изискванията за основни знания на Регламент (ЕС)
№ 1321/2014 и неговите изменения за класове
от категории за техническо обслужване А,
B1, B2 и B3.
За лица с увреждания, навършили 19 години, се организира професионално обучение,
съобразено със съответното им увреждане – за
придобиване на трета степен на професионална квалификация по специалност „Методи на
безразрушителен контрол“.
За ученици със специални образователни
потребности и за лица с увреждания, навършили 16 години, се организира професионално
образование и професионално обучение, съобразено със съответното им увреждане – за
придобиване на трета степен на професионална
квалификация по специалности „Ремонт на
летателни апарати“ и „Ремонт на електронноприборна авиационна техника“ и за придобиване на четвърта степен на професионална
квалификация по специалности „Експлоатация
и ремонт на летателни апарати“ и „Експлоатация и ремонт на електронно-приборна aвиационна техника“. Здравословното състояние
на кандидата се удостоверява с медицински
документ, доказващ, че професията, по която
желае да се обучава, не му е противопоказна.
Изискването за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо
професионално обучение за придобиване на
трета степен на професионална квалификация
е придобита втора квалификация по професия
от област на образование „Транспорт“.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Авиационен техник“ – трета и четвърта
степен, 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.)
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Придобили ят професионална к валификация по професията „Авиационен техник“
(трета и четвърта степен на професионална
квалификация) може да извършва дейности,
свързани с техническото обслужване (ТО) и
компоненти на въздушни средства (ВС) в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС)
№ 1321/2014 и неговите изменения, разработване на работни карти въз основа на техническия
регламент и директивите за летателна годност;
изпълнение на сертификационни процедури
след отстраняване на откази и неизправности;
провеждане на тестове при различни форми
на линейно и базово техническо обслужване
на авиационната техника. За да изпълнява
качествено трудовите дейности, авиационният
техник трябва да е дисциплиниран, да има
чувство за лична и колективна отговорност, да
притежава технически способности, търпение
и устойчиво внимание, да е съобразителен, да
проявява гъвкавост и комбинативност, сръчност, прецизност, способност за аналитично
и прогностично мислене. Част от дейностите
изискват физическа/психическа издръжливост
за изпълнението на продължителни рутинни
дейности, при неблагоприятни климатични
условия и силови и психически натоварвания.
Работната среда е на открито или в производствени помещения, хангари, в специа лизирани измервателни и изпитвателни
лаборатории, авиоремонтни бази и при полеви
условия. При част от дейностите съществува
риск от вредни за човешкото здраве въздействия – височинна работа, химически вещества,
електромагнитно поле, електрически ток, шум,
детонации, вибрации, радиация.
Работата на авиационния техник е свързана
с използване на техническа документация на
производителите на ВС, писмени инструкции,
универсална и специализирана измервателна
апаратура, стендове и съоръжения за изпитвания, материали, инструменти и приспособления за механичен и електромонтаж и
демонтаж, установки за зареждане, източване и
съхраняване на гориво-смазочни и охлаждащи
вещества при спазването на изискванията на
производствените и ремонтните инструкции,
практики, нормали и стандарти на производителите на въздухоплавателни средства, но само
в рамките на придобитите права, указани в
допуска за участие в техническо обслужване.
За да извършва дейности по удостоверяването на техническото обслужване на ВС и
допускането им до експлоатация, авиационният техник трябва да притежава свидетелство за правоспособност за ТО, издадено от
компетентен орган на държава – членка на
Европейския съюз (ЕС). В Република България това е Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ при Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
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За придобиването на производствени умения и навици по време на обучението сертифицираният по професията „Авиационен
техник“ – специалност „Методи на безразрушителен контрол“, следва да е преминал
практически стаж в техническото обслужване
в организации, както е посочено в изискванията на Регламент (ЕС) № 1321/2014 и неговите
изменения.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
Лице, придобило трета и четвърта степен на
професионална квалификация по професията
„Авиационен техник“, може да придобие и
свидетелство за правоспособност за техническо
обслужване на ВС за работа в организации
за ТО и да продължи професионалното си
развитие с придобиване на правоспособности
от категория А (подкатегории А1, А2, А3,
А4) в категория В1 (подкатегории В1.1, В1.2,
В1.3, В1.4) или категории В2 и В3 до развитие
на квалификацията в категория С, съответстващи на изискванията на Регламент (ЕС)
№ 1321/2014 и неговите изменения, както и
в съответствие с програмите за развитие и
квалификация на персонала в експлоатационните организации при усвояване на нови
технологии и ТО на нови типове ВС.
Обучение на авиационни техници по специалност „Методи на безразрушителен контрол“
с правo за работа по авиационна техника
в Гражданската авиация се извършва само
в одобрени учебни организации от Главна
дирекция „Гражданска възду хоплавателна
администрация“ (ГД „ГВА“).
Придобилият Ниво 1 на професионалното
обучение по специалността „Методи на безразрушителен контрол“ по един от методите
съгласно БДС EN 4179 може да продължи
обучение за последователно придобиване на
Ниво 2 и Ниво 3 по същия метод, както и да
придобие всички нива по останалите методи.
Придобилият трета степен на професионална квалификация по професията „Авиационен техник“, специалност „Методи на
безразрушителен контрол“, може да извършва
дейности с изпълнителски характер, свързани
с безразрушителен контрол на авиационна
техника. За техническо обслужване, свързано
с безразрушителен контрол на авиационна
техника за Сектор „Авиация“, следва да се
спазват изискванията на EASA, Регламент
(ЕС) № 1321/2014 и неговите изменения и
БДС EN 4179.
Правата, които предоставя свидетелството за правоспособност за безразрушителен
контрол на ВС по специалността „Методи
на безразрушителен контрол“, са изложени в
Регламент (ЕС) № 1321/2014 и неговите изменения, БДС EN 4179 и обхващат следните нива:
– „Ниво 1 – ограничено“ – разрешава на
притежател я изпълнението само на едно
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специфично безразрушително изпитване на
един определен детайл, особен детайл или
възел. За техниката за изпитване и метода, по
който е сертифициран, персоналът с „Ниво 1 –
ограничено“ трябва:
а) да е способен да изпълнява работните
инструкции;
б) да получава указания или наблюдение
от сертифицирано Ниво 2 или Ниво 3 по
метода, когато е необходимо;
в) да има опита и знанието да обработва
частите при контрол (изпитване), да извършва
настройването на апаратурата в съответствие
с одобрените работни инструкции и да документира резултатите от контрола;
г) да има опита и знанието да извършва
необходимата подготовка на частите преди и
след изпитването в съответствие с одобрените
работни инструкции;
д) когато е одобрено от писмената процедура
и когато признатата инженерна организация
допуска, да има опита и знанието да оценява
резултатите от изпитването и да извършва
приемане/бракуване на определен детайл,
особен детайл или възел в съответствие с
одобрените работни инструкции, документирани от отговорно Ниво 3.
– „Ниво 1“ – за метода, по който е сертифициран, персоналът с „Ниво 1“ трябва:
а) да е способен да изпълнява работните
инструкции;
б) да има опита и знанието да обработва
частите при контрол (изпитване), да извършва
настройването на апаратурата в съответствие
с одобрените работни инструкции и да документира резултатите от контрола;
в) да има опита и знанието да извършва
необходимата подготовка на частите преди и
след изпитването в съответствие с одобрените
работни инструкции;
г) да има опита и знанието да ръководи
системно изпълняваните изпитвания в съответствие със стандарта за приложения процес;
д) да получава указания или наблюдение
от сертифицирано Ниво 2 или Ниво 3 по
метода, когато е необходимо;
е) когато е определено в писмените процедури и одобрено от отговорно Ниво 3, да
може да прави тълкуване на специфични
продукти или видове продукти за допускане
или бракуване в съответствие с одобрените
работни инструкции.
– „Ниво 2“ – за метода, по който са сертифицирани, лицата с „Ниво 2“ трябва:
а) да имат опита и знанието да включват
и настройват апаратурата, да обработват частите преди и след изпитването, да тълкуват
и оценяват за допускане или бракуване и да
документират резултатите от контрола;
б) да бъдат напълно наясно с областта
и ограниченията на техниката/метода на
изпитване;
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в) да имат опита и знанието да ръководят
системно изпълняваните изпитвания в съответствие със стандарта за приложения процес;
г) да бъдат способни да осигуряват необходимите указания и/или наблюдения при
обучението и работата на персонал Ниво 1;
д) да бъдат наясно със системите от правила, стандарти и други договорни документи, които контролират метода, използван от
работодателя;
е) когато е определено в писмените процедури, да бъдат способни да разработват
работни инструкции според одобрените основни процедури; такива работни инструкции
изискват крайно одобрение от отговорно Ниво
3 по дадения метод;
ж) да имат основни познания за производството на съответния продукт и технологията
за контрол;
з) когато е определено в писмената процедура, да имат основно познание за обслужвания
самолет или превозно средство.
– „Ниво 3“ – за метода, по който са сертифицирани, лицата с „Ниво 3“ трябва:
а) да имат опита и познанията да тълкуват правила, стандарти и други договорни
документи, които управляват методите по
безразрушителен контрол (БК), използвани
от работодателя;
б) да са способни да поемат техническа
отговорност за съоръженията и състава по БК;
в) да бъдат способни да подбират метода
и техниката за едно определено изпитване;
г) да са способни да подготвят и проверяват
съответствието на процедурите и работните
инструкции;
д) да одобряват процедури по БК и работни
инструкции за съответствие;
е) да имат основни познания по другите
методи на БК, произвеж дания продукт и
технологиите за контрол, използвани от работодателя;
ж) когато е определено в писмената процедура, да имат основно познание за обслужвания
самолет или превозно средство;
з) да бъдат способни да осигуряват или посочват обучение, изпитване и сертифициране
на персонала по БК;
и) да провеждат БК за приемане на части
и документират резултатите, ако една демонстрация на вещина за такава способност е
била включена в практическия изпит;
й) когато се изисква от писмената процедура, да бъдат способни да одитират външни
агенции за гарантиране на съответствие с
изискванията на писмените процедури.
Притежателят на свидетелство за професионална правоспособност по безразрушителен
контрол на въздухоплавателни средства трябва да отговаря на приложимите изисквания
на Регламент (ЕС) № 1321/2014 и неговите
изменения.
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2 . 3. Въ з мож но с т и з а п р о ф е с ион а л н а
реа лизац и я съгласно Нац иона лната к ласификация на професиите и длъжностите
(НКПД – 2011), утвърдена със Заповед № РД01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на труда и
социалната политика, изм. и доп. със Заповед
№ РД-01-1093 от 19.12.2018 г.
С цел да може да извършва дейности по
удостоверяването на техническото обслужване на ВС и допускането им до експлоатация
авиационният техник следва да притежава свидетелство за правоспособност за ТО, издадено
от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ при Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията.
Придобилите квалификация по професията
„Авиационен техник“ могат да постъпват на
работа на следните длъжности (професии)
от единична група 3115 „Машинни техници“:
3115-30 02 Тех ник, аеронавтика, 3115-30 06
Техник-механик, аеронавтика; 3115-3018 Техник-механик, самолетна техника, 3115-3034
Техник-механик, експлоатация и ремонт на
самолети, и от единична група 2149 Специалисти по технически науки от НКПД – 2011,
както и на други длъжности, включени при
актуализиране на НКПД.
Лицата с професионална квалификация по
професията „Авиационен техник“ могат да
извършват дейности, свързани с техническо
обслужване на ВС, както и дейности по удостоверяване на летателната годност на системи и
компоненти. За техническо обслужване на ВС
следва да се спазват изискванията на Регламент
(ЕС) № 748/2012, Част 21. Възможностите за
професионална реализация са като технически персонал в организации, сертифицирани
за проектиране, производство и техническо
обслужване на ВС, на авиационни продукти
и компоненти, в технически хангари, специализирани измервателни и изпитвателни
лаборатории, авиоремонтни бази, както и в
други организации за техническо обслужване.
Лице, придобило трета степен на професионална квалификация по професията „Авиационен техник“, може да придобие и свидетелство
за правоспособност за техническо обслужване
на въздухоплавателни средства за работа в
организации за техническо обслужване (ТО)
и да продължи професионалното си развитие
в съответствие с програмите за развитие и
квалификация на персонала в организациите
за ТО при усвояване на нови технологии, както
и за категории В1/В2, А или С.
Трета степен на професионална квалификация по специалности 5250905 „Ремонт
на летателни апарати“, 5250906 „Ремонт на
електронно-приборна авиационна техника“ и
5250907 „Методи на безразрушителен контрол“
е разработена за специалисти, които завършват
образованието си в професионални гимназии,

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

имащи правото да предоставят обучение по
тези специалности, като придобилите трета
степен на професионална квалификация лица
са подготвени да извършват базово техническо
обслужване на летателни апарати.
Четвърта степен на професионална квалификация по специалности 5250903 „Експлоатация и ремонт на летателни апарати“ и 5250904
„Експлоатация и ремонт на електронно-приборна авиационна техника“ е разработена за
специалисти, които завършват професионално
образование или обучение след завършено
средно образование в организации, получили
одобрение за обучение по тези специалности,
като придобилите четвърта степен на професионална квалификация лица са подготвени
да извършват линейно и базово техническо
обслужване на летателни апарати.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на Единиците резултати от
ученето (ЕРУ) и резултати от учене (РУ) по
видове професионална подготовка
Обща професионална подготовка по специалности 5250905 „Ремонт на летателни
апарати“, 5250906 „Ремонт на електронно-приборна авиационна техника“, 5250907 „Методи
на безразрушителен контрол“ – трета степен
на професионална квалификация
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
РУ 1.1. Създава организация за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд
на работното място
РУ 1.2. Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност
по опазване на околната среда
РУ 1.3. Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Икономика
РУ 2.1. Познава основите на пазарната
икономика
РУ 2.2. Познава основните характеристики
на производствената дейност в предприятие
ЕРУ 3. Предприемачество
РУ 3.1. Познава основите на предприемачеството
РУ 3.2. Формира предприемаческо поведение
РУ 3.3. Участва в разработването на бизнес план
Обща професионална подготовка по специалности 5250903 „Експлоатация и ремонт на
летателни апарати“ и 5250904 „Експлоатация
и ремонт на електронно-приборна авиационна
техника“ – четвърта степен на професионална
квалификация
ЕРУ 4. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
РУ 4.1. Създава организация за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд
на работното място
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РУ 4.2. Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност
по опазване на околната среда
РУ 4.3. Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 5. Икономика
РУ 5.1. Познава основите на пазарната
икономика
РУ 5.2. Познава основните характеристики
на дейността във фирмата
ЕРУ 6. Предприемачество
РУ 6.1. Познава основите на предприемачеството
РУ 6.2. Формира предприемаческо поведение
РУ 6.3. Участва в разработването на бизнес план
Отраслова професионална подготовка за
всички професии от професионално направление 525 „Моторни превозни средства, кораби
и въздухоплавателни средства“
ЕРУ 7. Информационни и комуникационни
технологии (ИКТ)
РУ 7.1. Познава съвременните информационни и комуникационни технологии
РУ 7.2. Използва различни по вид информационни и комуникационни технологии
ЕРУ 8. Организация на работния процес
РУ 8.1. Организира работния процес
РУ 8.2. Отговаря за разпределението на
дейностите в работния процес
ЕРУ 9. Комуникация и чужд език
РУ 9.1. Общува ефективно в работния екип
РУ 9.2. Води ефективна бизнес комуникация
РУ 9.3. Владее чужд език по професията
ЕРУ 10. Електротехника и електроника
РУ 10.1. Познава видовете електрически
вериги за постоянен и променлив ток
РУ 10.2. Познава видовете електрически
машини и трансформатори и тяхното приложение
РУ 10.3. Познава видовете полупроводници
и тяхното приложение
ЕРУ 11. Материали и принадлежности
РУ 11.1. Познава характеристиките и свойствата на металите
РУ 11.2. Познава характеристиките и свойствата на композитите и неметалните материали
РУ 11.3. Познава причините за поява на
корозия и начините за предпазване от нея
РУ 11.4. Познава видовете машинни елементи, използвани в транспортните средства
и тяхното приложение
ЕРУ 12. Човешки фактор и авиационна
нормативна уредба – важи за всички специалности на професията „Авиационен техник“
РУ 12.1. Запознат е с човешките възможности и ограничения
РУ 12.2. Запознат е с причините за допускане на човешки грешки
РУ 12.3. Познава регулаторната рамка за
техническо обслужване на ВС
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РУ 12.4. Познава изискванията за сертифициране на ВС, части и оборудване
РУ 12.5. Поддържа летателна годност на ВС
Специфична професиона лна подготовка за специалност „Ремонт на летателни
апарати“ – трета степен на професионална
квалификация
ЕРУ 13. Техническо обслужване на ВС
РУ 13.1. Извършва техническо обслужване
на конструкцията на ВС
РУ 13.2. Извършва техническо обслужване
и отстранява дефекти по двигателите на ВС
РУ 13.3. Извършва техническо обслужване
и отстранява дефекти на механичните системи на ВС
РУ 13.4. Извършва техническо обслужване и отстранява дефекти на електрическите
системи на ВС
РУ 13.5. Извършва работа по авионикс системите на ВС, изискваща само прости тестове
за доказване на годността им за експлоатация
ЕРУ 14. Аеродинамика, конструкция и
системи на ВС
РУ 14.1. Познава основите на аеродинамиката, теорията на полета и управлението на ВС
РУ 14.2. Запознат е с конструкциите на ВС
РУ 14.3. Запознат е със системите на ВС
ЕРУ 15. Силови уредби на ВС и авиационни двигатели
РУ 15.1. Познава силовите уредби на ВС
РУ 15.2. Познава теорията и характеристиките на авиационните газотурбинни двигатели
РУ 15.3. Запознат е със системите и елементите на авиационните газотурбинни двигатели
РУ 15.4. Познава теорията и характеристиките на авиационните бутални двигатели
РУ 15.5. Запознат е със системите и елементите на авиационните бутални двигатели
РУ 15.6. Запознат е с характеристиките и
използването на гориво-смазочни материали
за авиационните двигатели
РУ 15.7. Запознат е с монтажа, техническото
обслужване, изпробването, съхранението и
консервирането на авиационните двигатели
ЕРУ 16. Витла на ВС
РУ 16.1. Познава теоретичните основи на
работата на въздушните витла
РУ 16.2. Познава приложението на видовете
въздушни витла
РУ 16.3. Познава елементите и подсистемите на въздушните витла
РУ 16.4. Извършва техническо обслужване
на въздушни витла
Специфична професионална подготовка
за специалност „Ремонт на електронно-приборна авиационна техника“ – трета степен
на професионална квалификация
ЕРУ 17. Техническо обслужване на авиониката
РУ 17.1. Извършва техническо обслужване и отстранява дефекти на електрическите
системи на ВС
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РУ 17.2. Извършва техническо обслужване
и отстранява дефекти на авионикс системите
на ВС
ЕРУ 18. Електрическо и приборно оборудване
РУ 18.1. Автоматично управление на полета
РУ 18.2. Електрическо оборудване
РУ 18.3. Приборно оборудване
ЕРУ 19. Комуникационно и навигационно
оборудване
РУ 19.1. Комуникационно оборудване
РУ 19.2. Навигационно оборудване
РУ 19.3. Бордови системи за контрол
ЕРУ 20. Силови уредби
РУ 20.1. Авиационни двигатели (АД)
РУ 20.2. Системи за управление на АД
РУ 20.3. Системи за стартиране на АД
Специфична професионална подготовка
за специалност „Методи на безразрушителен
контрол“ – трета степен на професионална
квалификация
ЕРУ 21. Вихровотоков (ВТ) безразрушителен контрол (БРК) (ниво 1 съгласно БДС
EN 4179)
РУ 21.1. Запознат е с основите на електромагнетизма и теорията на вихровотоковия
метод (ВТ БРК)
РУ 21.2. Познава ВТ апаратура за безразрушителен контрол
РУ 21.3. Открива, отчита и докладва резултатите от БРК
ЕРУ 22. Вихровотоков (ВТ) безразрушителен контрол (БРК) (ниво 2 съгласно БДС
EN 4179)
РУ 22.1. Запознат е с основите на електромагнетизма
РУ 22.2. Познава апаратурата за вихровотоков безразрушителен (ВТ) контрол
РУ 22.3. Анализира и отчита резултатите
от ВТ контрола
ЕРУ 23. Вихровотоков (ВТ) безразрушителен контрол (БРК) (ниво 3 съгласно БДС
EN 4179)
РУ 23.1. Познава основите на електромагнетизма и теорията на вихровотоковия метод
за контрол
РУ 23.2. Познава експертно апаратурата
за ВТ контрол
РУ 23.3. Анализира и оценява резултатите
от ВТ контрола
ЕРУ 24. Ултразвуков (УЗ) безразрушителен
контрол (БРК) (ниво 1 съгласно БДС EN 4179)
РУ 24.1. Запознат е със законите за разпространение на звука и теорията на ултразвуковия
метод за контрол
РУ 24.2. Познава УЗ апаратура за безразрушителен контрол
РУ 24.3. Открива, отчита и докладва резултатите от УЗ БРК
ЕРУ 25. Ултразвуков (УЗ) безразрушителен
контрол (БРК) (ниво 2 съгласно БДС EN 4179)
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РУ 25.1. Запознат е със законите за разпространение на звука и теорията на ултразвуковия метод
РУ 25.2. Познава апаратурата за УЗ БРК
РУ 25.3. Анализира и отчита резултатите
от УЗ БРК
ЕРУ 26. Ултразвуков (УЗ) безразрушителен
контрол (БРК) (ниво 3 съгласно БДС EN 4179)
РУ 26.1. Познава законите за разпространение на звука и теорията на ултразвуковия
контрол
РУ 26.2. Познава експертно апаратурата
за УЗ БРК
РУ 26.3. Анализира и оценява резултатите
от УЗ БРК
ЕРУ 27. Безразрушителен контрол (БРК) с
проникващи течности (ПТ) (ниво 1 съгласно
БДС EN 4179)
РУ 27.1. Запознат е с физичните закони
на БРК ПТ
РУ 27.2. Познава материалите, приспособленията и условията за безразрушителен контрол
РУ 27.3. Анализира и отчита резултатите
от БРК ПТ
ЕРУ 28. Безразрушителен контрол (БРК) с
проникващи течности (ПТ) (ниво 2 съгласно
БДС EN 4179)
РУ 28.1. Познава физичните закони на
БРК ПТ
РУ 28.2. Познава материалите, приспособленията и условията за контрол
РУ 28.3. Анализира и отчита резултатите
от БРК ПТ
ЕРУ 29. Безразрушителен контрол (БРК) с
проникващи течности (ПТ) (ниво 3 съгласно
БДС EN 4179)
РУ 29.1. Познава физичните закони на
БРК ПТ
РУ 29.2. Познава материалите, приспособленията и условията за безразрушителен контрол
РУ 29.3. Анализира и оценява резултатите
от БРК ПТ
ЕРУ 30. Магнитнопрахов (МП) безразрушителен контрол (БРК) (ниво 1 съгласно
БДС EN 4179)
РУ 30.1. Запознат е с основите на електромагнетизма
РУ 30.2. Познава МП апаратурата за безразрушителен контрол
РУ 30.3. Анализира и отчита резултатите
от МП БРК
ЕРУ 31. Магнитнопрахов (МП) безразрушителен контрол (БРК) (ниво 2 съгласно
БДС EN 4179)
РУ 31.1. Запознат е с основите на електромагнетизма
РУ 31.2. Познава апаратурата за МТ БРК
РУ 31.3. Анализира и отчита резултатите
от МП БРК
ЕРУ 32. Магнитнопрахов (МП) безразрушителен контрол (БРК) (ниво 3 съгласно
БДС EN 4179)
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РУ 32.1. Запознат е с основите на електромагнетизма
РУ 32.2. Познава експертно апаратурата
за МТ БРК
РУ 32.3. Анализира и оценява резултатите
от МП БРК
ЕРУ 33. Рентгенов (Р) безразрушителен
контрол (БРК) (ниво 1 съгласно БДС EN 4179)
РУ 33.1. Запознат е с процесите в атомното
ядро и видовете лъчение при Р БРК
РУ 33.2. Познава апаратурата за Р БРК
РУ 33.3. Анализира и отчита резултатите
от контрола
ЕРУ 34. Рентгенов (Р) безразрушителен
контрол (БРК) (ниво 2 съгласно БДС EN 4179)
РУ 34.1. Запознат е с процесите в атомното
ядро и видовете лъчение при Р БРК
РУ 34.2. Познава апаратурата за Р БРК
РУ 34.3. Анализира и отчита резултатите
от контрола
ЕРУ 35. Рентгенов (Р) безразрушителен
контрол (БРК) (ниво 3 съгласно БДС EN 4179)
РУ 35.1. Запознат е с процесите в атомното
ядро и видовете лъчение при Р БРК
РУ 35.2. Познава експертно апаратурата
за Р БРК
РУ 35.3. Анализира и отчита резултатите
от контрола
ЕРУ 36. Визуално-оптичен (ВО) метод
за безразрушителен контрол (БРК) (ниво 1
съгласно БДС EN 4179)
РУ 36.1. Запознат е с теорията на светлината и визуалния контрол
РУ 36.2. Познава апаратурата за ВО БРК
РУ 36.3. Анализира и отчита резултатите
от ВО БРК
ЕРУ 37. Визуално-оптичен (ВО) метод за
безразрушителен контрол (БРК) (ниво 2 съгласно БДС EN 4179)
РУ 37.1. Запознат е с теорията на светлината
и визуалния контрол
РУ 37.2. Познава апаратурата за ВО БРК
РУ 37.3. Анализира и отчита резултатите
от ВО БРК
ЕРУ 38. Визуално-оптичен (ВО) метод
за безразрушителен контрол (БРК) (ниво 3
съгласно БДС EN 4179)
РУ 38.1. Запознат е експертно с теорията
на светлината и визуалния контрол
РУ 38.2. Познава апаратурата за ВО БРК
РУ 38.3. Анализира и отчита резултатите
от ВО БРК
ЕРУ 39. Tермографски (Т) безразрушителен
контрол (БРК) (ниво 1 съгласно БДС EN 4179)
РУ 39.1. Запознат е с основите на електромагнетизма, физичните принципи за термографския контрол и свързаните с тях познания
РУ 39.2. Познава термографската апаратура
за безразрушителен контрол
РУ 39.3. Открива, отчита и докладва резултатите от Т БРК
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ЕРУ 40. Tермографски (Т) безразрушителен
контрол (БРК) (ниво 2 съгласно БДС EN 4179)
РУ 40.1. Запознат е с основите на електромагнетизма, физичните принципи за термографския БРК и свързаните с тях познания
РУ 40.2. Познава апаратурата за Т БРК
РУ 40.3. Анализира и отчита резултатите
от Т БРК
ЕРУ 41. Tермографски (Т) безразрушителен
контрол (БРК) (ниво 3 съгласно БДС EN 4179)
РУ 41.1. Запознат е с основите на електромагнетизма, физичните принципи за термографския контрол и свързаните с тях познания
РУ 41.2. Познава експертно апаратурата
за Т БРК
РУ 41.3. Анализира и оценява резултатите
от Т БРК
ЕРУ 42. Безразрушителен контрол (БРК)
на херметичност (Х) (ниво 1 съгласно БДС
EN 4179)
РУ 42.1. Запознат е с основните физични
принципи за контрола на херметичност и
свързаните с тях познания
РУ 42.2. Познава апаратурата за безразрушителен контрол
РУ 42.3. Отчита и докладва резултатите
от контрола
ЕРУ 43. Безразрушителен контрол (БРК)
на херметичност (Х) (ниво 2 съгласно БДС
EN 4179)
РУ 43.1. Запознат е с основните физични
принципи за контрола на херметичност и
свързаните с тях познания
РУ 43.2. Познава апаратурата за БРК Х
РУ 43.3. Анализира и отчита резултатите
от БРК Х
ЕРУ 44. Безразрушителен контрол (БРК)
на херметичност (Х) (ниво 3 съгласно БДС
EN 4179)
РУ 44.1. Запознат е с основните физични
принципи за контрола на херметичност и
свързаните с тях познания
РУ 44.2. Познава експертно апаратурата за
безразрушителен контрол
РУ 44.3. Анализира и отчита резултатите
от контрола
Специфична професионална подготовка
за специалност „Експлоатация и ремонт на
летателни апарати“ – четвърта степен на
професионална квалификация
ЕРУ 45. Техническо обслужване на ВС
РУ 45.1. Извършва техническо обслужване
на конструкцията на ВС
РУ 45.2. Извършва техническо обслужване
и отстранява дефекти по двигателите на ВС
РУ 45.3. Извършва техническо обслужване
и отстранява дефекти на механичните системи на ВС
РУ 45.4. Извършва техническо обслужване и отстранява дефекти на електрическите
системи на ВС

ВЕСТНИК
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РУ 45.5. Извършва работа по авионикс системите на ВС, изискваща само прости тестове
за доказване на годността им за експлоатация
ЕРУ 46. Аеродинамика, конструкция и
системи на въздухоплавателните средства
РУ 46.1. Познава основите на аеродинамиката, теорията на полета и управлението на ВС
РУ 46.2. Запознат е с конструкциите на ВС
РУ 46.3. Запознат е със системите на ВС
ЕРУ 47. Силови уредби на ВС и авиационни двигатели
РУ 47.1. Познава силовите уредби на ВС
РУ 47.2. Познава теорията и характеристиките на авиационните газотурбинни двигатели
РУ 47.3. Запознат е със системите и елементите на авиационните газотурбинни двигатели
РУ 47.4. Познава теорията и характеристиките на авиационните бутални двигатели
РУ 47.5. Запознат е със системите и елементите на авиационните бутални двигатели
РУ 47.6. Запознат е с характеристиките и
използването на гориво-смазочни материали
за авиационните двигатели
РУ 47.7. Запознат е с монтажа, техническото
обслужване, изпробването, съхранението и
консервирането на авиационните двигатели
ЕРУ 48. Витла на ВС
РУ 48.1. Познава теоретичните основи на
работата на въздушните витла
РУ 48.2. Познава конструкцията на въздушните витла
РУ 48.3. Познава елементите и подсистемите на въздушните витла
РУ 48.4. Извършва техническото обслужване на въздушните витла
Специфична професионална подготовка
за специалност „Експлоатация и ремонт
на електронно-приборна авиационна техника“ – четвърта степен на професионална
квалификация
ЕРУ 49. Техническо обслужване на авиониката
РУ 49.1. Извършва техническо обслужване и отстранява дефекти на електрическите
системи на ВС
РУ 49.2. Извършва техническо обслужване
и отстранява дефекти на авионикс системите
на ВС
ЕРУ 50. Електрическо и приборно оборудване
РУ 50.1. Автоматично управление на полета
РУ 50.2. Електрическо оборудване
РУ 50.3. Приборно оборудване
ЕРУ 51. Комуникационно и навигационно
оборудване
РУ 51.1. Комуникационно оборудване
РУ 51.2. Навигационно оборудване
РУ 51.3. Бордови системи за контрол
ЕРУ 52. Силови уредби
РУ 52.1. Авиационни двигатели (АД)
РУ 52.2. Системи за управление на АД
РУ 52.3. Системи за стартиране на АД
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Обща професионална подготовка за специалности 5250905 „Ремонт на летателни апарати“,
5250906 „Ремонт на електронно-приборна авиационна техника“, 5250907 „Методи на безразрушителен контрол“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 1
Наименование
на единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУ Т)

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование
на професията:

А виационен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от у чене 1.1: Създава организаци я за осиг у ряване на здравословни и безопасни условия
на труд на работното м ясто
Знания

• П
 ознава разпоредбите за осиг у ряване на здравословни и безопасни
услови я на труд на работното м ясто
• П
 ознава средствата за сигнализация и маркировка за осиг у ряване на
ЗБУ Т
• Представя
���������������������������������������������������������������
информация за нормативните разпоредби, касаещи осиг уряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната
трудова дейност и за свързаните трудови дейности
• П
 редставя информация за рисковете за здравето и безопасност та при
извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
• Представя
������������������������������������������������������������������
информация за мерките за защита и средствата за сигнализаци я и марк ировка за осиг у ряване на ЗБУ Т
• П
 ознава разпоредбите за провеж дане на инструкта ж на работещите по
правилата за осиг у ряване на здравословни и безопасни условия на труд

Умения

• У
 частва в прилагането на мерките за предотвратяване, намал яване и
ограничаване на рисковете за здравето и безопасност та на работното
м ясто при различни трудови дейности
• И
 нстру ктира работещите по правилата за осиг у ряване на здравословни
и безопасни услови я на труд (ако е приложимо)
• К
 онтролира прилагането на необходимите мерки за защита
• И
 зползва средствата за сигнализация и маркировка за осиг у ряване на
ЗБУ Т

Компетентности

• С
 ъздава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване
нормативните разпоредби за осиг у ряване на здравословни и безопасни
услови я на труд
• У
 частва в процеса за осиг у ряване на безопасност при работата
• И
 зпълн ява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за
осиг у ряване на безопасност
• П
 роявява отговорност към останалите у частници в трудовия процес

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

• П
 ознава разпоредбите за опазване на околната среда
• О
 писва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
• Познава
��������������������������������������������������������������������
разпоредбите за съхранение, използване и изхвърл яне на опасни проду кти

Умения

• О
 рганизира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли
от у потреба материали, консумативи и други при спазване технологията
за събиране и рецик лиране

Компетентности

• А
 нализира възмож ните причини за екологично замърсяване

Резултат от у чене 1. 3: Създава организаци я за овладяването на рискови и аварийни сит уации
Знания

•
•
•
•
•

О
 писва основните рискови и аварийни сит уации
О
 писва основните изисквания за осиг у ряване на аварийна безопасност
О
 бясн ява основните ст ъпки за действие при аварии и аварийни сит уации
О
 бясн ява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
П
 ознава реда за разследване на трудови злополуки
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Умения

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

Компетентности

• А
 нализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация,
прави предложения за акт уализиране 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

Средства за оценяване: Средство 1:
• Р ешаване на тест
Средство 2:
• Р ешаване 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;
• з дравословните и безопасни условия на труд на работното място;
• п ревантивната дейност за опазване на околната среда;
• о владяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на
пострадали.
За средство 2:
• И збира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената
рискова ситуация
• В ярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа
помощ

ЕРУ 2
Наименование
на единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Авиационен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 2.1: Познава основите на пазарната икономика
Знания

•
•
•
•

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

 ознава общата теория на пазарната икономика
П
З апознат е с икономическите проблеми – оскъдност, ресурси, избор и др.
З нае ролята на държавата в пазарната икономика
Познава видовете икономически субекти в бизнеса

Резултат от учене 2.2: Познава основните характеристики 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

• О бяснява икономически понятия в контекста на дейността на предприятието

С Т Р.
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• 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:
• В ладее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
• В ярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий

ЕРУ 3
Наименование
на единицата:
Ниво по НКР:

Предприемачество

Ниво по ЕКР:

4

Наименование
на професията:
Ниво по НКР:

Авиационен техник

Ниво по ЕКР:

4

4

4

Резултат от учене 3.1: Познава основите на предприемачеството
Знания
Умения
Компетентности

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

Резултат от учене 3.2: Формира предприемаческо поведение
Знания
Умения

• П
 ознава характеристиките на предприемаческото поведение
• З нае видовете предприемаческо поведение
• П реценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности

• П редлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Резултат от учене 3.3: Участва в разработването на бизнес план
Знания
Умения
Компетентности

• П
 ознава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на
бизнес план
• З нае 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

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
• Р азработване на бизнес план
Условия за провеждане За средства 1, 2 и 3:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• В ладее основните теоретични постановки в областта на предприемачеството
За средство 2:
• В ярно, 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
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Обща професионална подготовка по специалности 5250903 „Експлоатация и ремонт на
летателни апарати“ и 5250904 „Експлоатация и ремонт на електронно-приборна авиационна
техника“ – четвърта степен на професионална квалификация
ЕРУ 4
Наименование
на единицата:
Ниво по НКР:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по ЕКР:

5

Наименование
на професията:
Ниво по НКР:

Авиационен техник

Ниво по ЕКР:

5

5

5

Резултат от учене 4.1: Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд на работното място
Знания
• Познава в детайли разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
• Познава основните елементи на организацията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
• Познава в детайли рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и при трудовите дейности, свързани с конкретната
професионална квалификация
• Познава в детайли необходимите мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд
• Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по
правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Умения
• К онтролира процеса по изготвяне на инструкции за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
• О рганизира извършването на трудовите дейности при спазване на нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд
• И звършва контрол (при необходимост) на изпълнението на трудовите
дейности при спазване на разпоредбите за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд
• И нструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд
• Р азпознава рисковете за здравето и безопасността при различни трудови
дейности
• И зползва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд
Компетентности
• Участва в създаването на организация за осигуряване на безопасни условия на работа
• П роявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
• П редприема мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на
рисковете за здравето и за безопасност на работното място при различните
трудови дейности
Резултат от учене 4.2: Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна
дейност по опазване на околната среда
Знания
• Познава разпоредбите за опазване на околната среда при конкретната
трудова дейност
• Познава в детайли рисковете от замърсяване на околната среда при конкретната трудова дейност и при свързаните трудови дейности
• О писва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
• Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни
продукти
Умения
• О рганизира и контролира сортирането/съхранението на опасни продукти
и излезли от употреба материали, консумативи и други при спазване на
технологията за събиране и рециклиране
Компетентности
• П ритежава екологично съзнание за опазване на околната среда
• А нализира причините за екологично замърсяване
• Участва в разработването на правила за опазване на околната среда
• С леди за спазване на изискванията и правилата за опазване на околната
среда
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Резултат от учене 4.3: Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
Знания

• П
 ознава нормативните разпоредби за осигуряване на аварийна безопасност
• Познава в детайли основните изисквания за осигуряване на аварийна
безопасност
• О бяснява стъпките за действия при аварии и аварийни ситуации
• О бяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
• Познава реда за разследване на трудови злополуки
Умения
• И зползва терминологията за описване на аварийните ситуации
• С ъздава организация за осъществяване на контрол по спазване мерките
за пожарна и аварийна безопасност
• К оординира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
• Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
• О казва първа помощ на пострадали при авария
• И зброява основните рискове, които могат да доведат до аварии и аварийни
ситуации
• О казва първа помощ на пострадали при авария
Компетентности
• О рганизира овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна
безопасност
• А ктуализира вътрешнофирмените правила за пожарна и аварийна безопасност
Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Владее теоретични знания за:
• х игиенните норми;
• з дравословните и безопасни условия на труд на работното място;
• п ревантивната дейност за опазване на околната среда;
• о владяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на
пострадали.
За средство 2:
• И збира бързо най-адекватното поведение при зададената рискова ситуация
• В ярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

ЕРУ 5
Наименование
Икономика
на единицата:
Ниво по НКР:
5
Ниво по ЕКР:
5
Наименование
Авиационен техник
на професията:
Ниво по НКР:
5
Ниво по ЕКР:
5
Резултат от учене 5.1: Познава основите на пазарната икономика
Знания
• П
 ознава същността на общата теория на пазарната икономика
• П
 ознава задълбочено основните икономически проблеми – оскъдност,
ресурси, избор
• З
 нае ролята на държавата в пазарната икономика
• П
 ознава задълбочено основните икономически субекти в бизнеса
Умения
• П
 рави анализ на успешни практически примери за управление на различни
бизнес начинания
Компетентности
• С
 пособен е да анализира успешни практически примери за управление на
бизнес начинания, като обяснява ролята на всеки икономически субект,
ангажиран в бизнеса
Резултат от учене 5.2: Познава основните характеристики на дейността във фирмата
Знания
• П
 ознава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
• Д
 ефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба,
рентабилност
Умения
• О
 бяснява основни икономически понятия в контекста на дейността на
фирмата
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Компетентности

• С
 пособен е да анализира основните икономически принципи в контекста
на дейността на дадена фирма и на тази основа да предлага нови идеи за
оптимизиране на дейността с цел повишаване на ефективността
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:
• В ладее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
• В ярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема в зададения казус/сценарий

ЕРУ 6
Наименование
Предприемачество
на единицата:
Ниво по НКР:
5
Ниво по ЕКР:
5
Наименование
Авиационен техник
на професията:
Ниво по НКР:
5
Ниво по ЕКР:
5
Резултат от учене 6.1: Познава основите на предприемачеството
Знания
• З
 нае същността на предприемачеството
• П
 ознава видовете предприемачески умения
Умения
• А
 нализира практически примери за успешно управление на дейността на
фирмата
Компетентности
• П
 редлага нови идеи за оптимизиране изпълнението на трудовите дейности
Резултат от учене 6.2: Формира предприемаческо поведение
Знания
• П
 ознава характеристиките на предприемаческото поведение
• З
 нае видовете предприемаческо поведение
Умения
• П
 реценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
Компетентности
• П
 редлага решения за повишаване ефективността на дейността
Резултат от учене 6.3: Участва в разработването на бизнес план
Знания
• П
 ознава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на
бизнес план
• З
 нае факторите на обкръжаващата пазарна среда и влиянието им върху
дейността на фирмата
Умения
• А
 нализира възможностите за развитие на фирмата
Компетентности
• С
 амостоятелно или в екип разработва проект на бизнес план
Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
• Р азработване в екип на бизнес план на фирмата по предварително дефинирано задание
Условия за провеждане За средства 1, 2 и 3:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• В ладее основните теоретични постановки в областта на икономиката и
предприемачеството
За средство 2:
• В ярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
• Участва в разработването на бизнес плана на фирмата според изискванията
на предварително дефинираното задание

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 63

Отраслова професионална подготовка за всички професии от професионално направление
525 „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“
ЕРУ 7
Наименование
на единицата:

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Авиационен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 7.1:

Познава съвременните информационни и комуникационни технологии

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

• И збира правилната ИКТ съобразно поставената задача

Резултат от учене 7.2: Използва различни по вид информационни и комуникационни технологии
Знания

• Познава приложението на ИКТ в професионалната дейност

Умения

• П рилага 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:
• И зпълнение на задача, свързана с използването на информационни и комуникационни технологии
Средство 2:
• И зпълнение на задача, свързана с използването на информационни и комуникационни технологии в професионалната дейност
Условия за провежда- За средства 1 и 2:
не на оценяването:
• Учебен/компютърен кабинет
• Персонален компютър или лаптоп
• Достъп до интернет
Критерии за оценяване: За средства 1 и 2:
• Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време
• Д емонстрирани са професионални знания, умения и компетентности,
свързани с употребата на ИКТ

ЕРУ 8
Наименование
на единицата:

Организация на работния процес

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Авиационен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 8.1: Организира работния процес
Знания

•
•
•
•
•

Умения

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

 ознава
П
Познава
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
нормативните документи, свързани с професията
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• Е
 фективно организира работния процес
• П редлага и мотивира необходимостта от промени в работата

Резултат от учене 8.2: 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

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 9
Наименование
на единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Авиационен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 9.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

• П
 ознава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки

Умения

• К омуникира в работен порядък с екипа и персонала

Компетентности

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

Резултат от учене 9.2: Води ефективна бизнес комуникация
Знания

•
•
•
•

Умения

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

Компетентности

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

 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

Резултат от учене 9.3: 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
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• В
 ладее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна
комуникация по професионални теми

Средства за оценяване: Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• П ровеждане на разговори на професионални теми
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Демонстрира задълбочени знания относно ефективното общуване в работна
среда. Владее чужд език по професията
За средство 2:
• П ровежда разговори по професионални теми на чужд език

ЕРУ 10
Наименование
на единицата:

Електротехника и електроника – включва и всички теми, разглеждани в
модули 3 (Основи на електричеството) и 4 (Основи на електрониката) от
Регламент (ЕС) № 1321/2014 и неговите изменения

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Авиационен техник

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Резултат от учене 10.1: Познава видовете електрически вериги за постоянен и променлив ток
Знания

• П
 ознава конструкцията и принципа на работа на електрически вериги за
постоянен ток
• Познава Закона на Ом и законите на Кирхоф за напрежение и ток в електрически вериги за постоянен ток
• Познава конструкцията и принципа на работа на електрически вериги за
променлив ток (еднофазни и трифазни)
• Познава характеристиките на електрически вериги за променлив ток:
съпротивителни (R), капацитивни (С) и индуктивни (L)

Умения

• П
 рилага Закона на Ом и законите на Кирхоф за намиране на съпротивления, напрежения, електрически ток и мощност в електрически вериги
за постоянен ток
• И зпълнява изчисления на истинска мощност, активна мощност и реактивна
мощност на електрически вериги за променлив ток

Компетентности

• И
 звършва правилно електрически измервания на съпротивления, напрежения, електрически ток и мощност в електрически вериги за постоянен ток
• И зпълнява вярно и точно проверка на функциониране на електрически
вериги за постоянен ток
• И звършва правилно електрически измервания на съпротивления, напрежения, електрически ток и мощност в електрически вериги за променлив
ток (еднофазен и трифазен)
• И зпълнява вярно и точно проверка на функциониране на електрически
вериги за променлив ток (еднофазни и трифазни)

Резултат от учене 10.2: Познава видовете електрически машини и трансформатори и тяхното приложение
Знания

• П
 ознава предназначението и конструкцията на електрически машини за
постоянен и променлив ток
• Познава принципа на работа на електрически машини за постоянен и
променлив ток
• Познава предназначението и конструкцията на електрически трансформатори
• Познава принципа на работа на електрически трансформатори
• Познава технологията за проверка на функциониране на електрически
машини за постоянен и променлив ток
• Познава технологията за проверка на функциониране на електрически
трансформатори

БРОЙ 63

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

Умения

• Р
 азпознава електрическите машини и особеностите за техническото им
обслужване
• Р азпознава видовете електрически трансформатори и особеностите за
техническото им обслужване

Компетентности

• П
 роявява прецизност при проверка на функциониране и регулировка на
електрически машини за постоянен и променлив ток
• П роявява прецизност при проверка на функциониране и регулировка на
електрически трансформатори

Резултат от учене 10.3: Познава видовете полупроводници и тяхното приложение
Знания

• З
 нае конструкцията и предназначението на полупроводникови компоненти:
диоди, транзистори, интегрални схеми и микропроцесори
• Познава принципа на работа на полупроводникови компоненти: диоди,
транзистори, интегрални схеми и микропроцесори
• Познава технологията за проверка на функциониране на полупроводникови
компоненти
• Познава характерните повреди и дефекти на полупроводникови компоненти

Умения

• Р
 азпознава видовете полупроводникови компоненти: диоди, транзистори,
интегрални схеми и микропроцесори
• О ткрива характерните повреди и дефекти на полупроводникови компоненти

Компетентности

• П
 роверява прецизно функционирането на полупроводникови компоненти
• И зпълнява стриктно и навременно замяна на дефектни полупроводникови
компоненти

Средства за оценяване: Средство 1:
• П исмен изпит
Средство 2:
• П рактически изпит
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Л аборатория за електрически машини и електрически измервания
Критерии за оценяване: За средство 1:
• В ладее задълбочени теоретични знания за конструкцията и принципа на
работа на електрически вериги за постоянен и променлив ток (еднофазни
и трифазни)
• В ладее задълбочени теоретични знания за конструкцията и принципа на
работа на електрически машини и трансформатори
За средство 2:
• И зпълнява проверка на функциониране на електрически вериги за постоянен и променлив ток (еднофазни и трифазни)
• О ткрива и отстранява дефекти в електрически вериги за постоянен и
променлив ток (еднофазни и трифазни)
• И зпълнява проверка на функциониране на електрически машини и трансформатори
• О ткрива и отстранява дефекти в електрически машини и трансформатори

ЕРУ 11
Наименование
на единицата:

Материали и принадлежности – включва и всички теми, разглеждани в
модул 6 (Материали и принадлежности) от Регламент (ЕС) № 1321/2014 и
неговите изменения

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Авиационен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 11.1: Познава характеристиките и свойствата на металите
Знания

• З
 нае терминологията и основните видове метали
• О писва характеристиките и приложението на черните и цветните метали,
както и на техните сплави
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Умения

• И
 нформира се за новости в използването на метали в транспортните средства, свързани с преките му служебни задължения
Компетентности
• В състояние е правилно да разпознава вида на металите, използвани в
детайлите
Резултат от учене 11.2: Познава характеристиките и свойствата на композитите и неметалните
материали
Знания
• З нае терминологията и основните видове композити и неметали
• О писва характеристиките и приложението на композити и неметали
Умения
• И нформира се за новости в използването на композити и неметали в
транспортните средства, свързани с преките му служебни задължения
Компетентности
• В състояние е правилно да разпознава вида на металите, използвани в
детайлите
Резултат от учене 11.3: Познава причините за поява на корозия и начините за предпазване от нея
Знания
Умения
Компетентности
Резултат от учене 11.4:
Знания
Умения
Компетентности
Средства за оценяване:

Условия за провеждане
на оценяването:
Критерии за оценяване:

• О
 писва химическата същност на корозията
• З нае методите за отстраняването на корозията
• И нформира се за новости в борбата с корозията, свързани с преките му
служебни задължения
• О тстранява корозията по елементите
• В състояние е правилно да проверява, открива и отстранява корозия по
елементите.
Познава видовете машинни елементи, използвани в транспортните средства,
и тяхното приложение
• Познава терминологията за машинните елементи
• О писва предназначението и особеностите при използването на машинните
елементи
• И нформира се за новости в машинните елементи, свързани с преките му
служебни задължения.
• В състояние е правилно да разглобява, проверява и монтира машинни
елементи
Средство 1:
• Теория: Тестове
Средство 2:
• П рактика: Извършване на идентификация на машинни елементи
За средство 1:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Хангари и учебни лаборатории
За средство 1:
• Теория: Успешно положени тестове при 75% или повече верни отговори
За средство 2:
• П рактика: Правилна идентификация на над 90% от машинните елементи

ЕРУ 12
Наименование
на единицата:

Човешки фактор и авиационна нормативна уредба – включва и всички
теми, разглеждани в модули 9А и 9В (Човешки фактор) от Регламент (ЕС)
№ 1321/2014 и неговите изменения

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Авиационен техник

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Резултат от учене 12.1: Запознат е с човешките възможности и ограничения
Знания

• П
 ознава човешките възможности: зрение, слух, обработка на информация,
внимание и възприятие, памет
• Познава факторите, влияещи върху човешките възможности: здравословно
състояние, стрес (свързан с домашната среда и работните условия), работно
натоварване, умора и работа на смени, употреба на алкохол, лекарства и
наркотични вещества
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Умения

• С
 ъобразява се с факторите, въздействащи върху човешките възможности,
при техническо обслужване на ВС

Компетентности

• П
 роявява внимание и отговорност при отчитане на ограниченията на
човешките възможности при техническо обслужване на ВС

Резултат от учене 12.2: Запознат е с причините за допускане на човешки грешки
Знания

• П
 ознава модели и теории за човешките грешки
• Познава типовете инциденти в резултат на човешка грешка
• Познава видове човешки грешки при изпълнение на процедури за техническо обслужване на ВС

Умения

• И збягва и контролира човешки грешки

Компетентности

• И
 дентифицира правилно последиците от човешки грешки при техническо
обслужване на ВС

Резултат от учене 12.3: Познава регулаторната рамка за техническо обслужване на ВС
Знания

• П
 ознава Регламент (ЕС) № 1321/2014 (поддържане на летателна годност на
ВС, одобряване на организациите и персонала за техническо обслужване
на ВС)
• Познава подробно Част-66 относно сертифициращ персонал – техническо
обслужване
• Познава подробно Част-145 относно одобрени организации за техническо
обслужване

Умения

• П
 рилага отговорностите на операторите при поддържане на летателна
годност и техническо обслужване

Компетентности

• П
 рилага правилно и отговорно програмите за техническо обслужване на
въздухоплавателни средства

Резултат от учене 12.4: Познава изискванията за сертифициране на ВС, части и оборудване – включва
и всички теми, разглеждани в модул 10 (Авиационна нормативна уредба) от
Регламент (ЕС) № 1321/2014 и неговите изменения
Знания

• П
 ознава Регламент (ЕС) № 748/2012 (определяне на правила за прилагане на
сертифициране за летателна годност на ВС, продукти, части и оборудване)

Умения

• П
 рилага документацията за сертифициране на ВС:
• Удостоверение за летателна годност
• С ертификат за регистрация
• С ертификат за шум
• Г рафик за тегло
• Л иценз и одобрение за радиостанция

Компетентности

• П рилага правилно и отговорно процедурите за сертифициране на ВС

Резултат от учене 12.5: Поддържа летателна годност на ВС
Знания

• П
 ознава Регламент (ЕС) № 1321/2014 и неговите изменения
• Познава подробно разпоредбите на Част-21 относно поддържане на летателна годност на ВС
• Познава подробно Част М

Умения

• П
 рилага документацията за техническо обслужване на ВС – Ръководство
за техническо обслужване на ВС, Ръководство за ремонт на конструкцията
на ВС, Илюстрован каталог на частите на ВС
• П рилага документация, издадена от производителя на ВС, експлоатационни бюлетини, експлоатационна информация от производителя на ВС,
модификации и доработки на ВС

Компетентности

• П
 рилага точно и отговорно документацията за техническо обслужване на ВС
• П рилага правилно и отговорно документация, издадена от производителя
на ВС

Средства за оценяване:

Средство 1:
• П исмен изпит
Средство 2:
• П рактическа задача

Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
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Критерии за оценяване: • З
 а средства 1 и 2:
• П ритежава задълбочени теоретични знания за човешките възможности и
ограничения при техническо обслужване на ВС
• П ритежава задълбочени теоретични знания за човешките грешки и последиците при техническо обслужване на ВС
• Познава и прилага Регламент (ЕС) № 1321/2014 и неговите изменения при
техническо обслужване на ВС
• Познава и прилага Регламент (ЕС) № 748/2012 при техническо обслужване
на ВС
• Познава и прилага документацията за техническо обслужване на ВС

Специфична професионална подготовка за специалност „Ремонт на летателни апарати“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 13
Наименование
на единицата:

Техническо обслужване на ВС – включва и всички теми, разглеждани в
модули 7А и 7В (Техническо обслужване) от Регламент (ЕС) № 1321/2014 и
неговите изменения

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Авиационен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 13.1: Извършва техническо обслужване на конструкцията на ВС
Знания

• П
 ознава основните елементи на конструкцията на ВС и техните функции
• О бяснява функционални и принципни схеми и действието на елементите
на конструкцията на ВС
• И зброява и дефинира основни, подлежащи на контрол, параметри и характеристики на елементи на конструкцията на ВС
• Познава методики за проверка на елементите на конструкцията на ВС
• З нае технологиите за извършване на ремонти на конструкцията на ВС

Умения

• Р
 азличава изправните от неизправните състояния на елементите на конструкцията на ВС
• Р аботи с инструменти и уреди за проверка и отстраняване на дефекти
• П редварително подготвя необходимите материали в зависимост от вида
на работата
• Подбира документацията, инструментите и уредите, свързани с методики
за проверка на елементите на конструкцията на ВС
• О бработва, оценява и документира резултатите от проверката на конструкцията на ВС

Компетентности

• П
 рилага точно зададените схеми и условия за проверка
• И змерва прецизно технически параметри и характеристики, спазвайки
инструкциите и технологичната документация
• И здава документи за допускане в експлоатация на конструкцията на ВС
след техническо обслужване в съответствие с установените норми

Резултат от учене 13.2: Извършва техническо обслужване и отстранява дефекти по двигателите на ВС
Знания

• П
 ознава видовете двигатели на ВС и тяхното действие
• О бяснява функционални и принципни схеми на двигателите на ВС
• И зброява и дефинира основни, подлежащи на контрол, параметри и характеристики на турбинни двигатели на ВС
• Познава методики за проверка на параметри и характеристики на турбинните двигатели на ВС
• З нае технологиите за извършване на незначителни ремонти на турбинните
двигатели на ВС

Умения

•
•
•
•

 азличава изправните от неизправните състояния на двигателите на ВС
Р
И збира материали и инструменти
Работи с инструменти и уреди за проверка и отстраняване на прости дефекти
Подбира документацията, инструментите и уредите, свързани с методики за
проверка на параметри и характеристики на турбинните двигатели на ВС
• О бработва, оценява и документира резултатите от проверката на двигателите
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• П
 рилага точно зададените схеми и условия за проверка
• И збира правилно необходимите материали и инструменти в зависимост
от вида на дефектите
• И змерва прецизно технически параметри и характеристики, спазвайки
инструкциите и технологичната документация
• И здава документи за допускане в експлоатация на двигателите на ВС след
техническо обслужване в съответствие с установените норми

Резултат от учене 13.3: Извършва техническо обслужване и отстранява дефекти на механичните
системи на ВС
Знания

• П
 ознава механичните системи на ВС и обяснява тяхното действие
• О бяснява функционални и принципни схеми на механичните системи на ВС
• И зброява и дефинира основни, подлежащи на контрол, параметри и характеристики на механичните системи на ВС
• Познава методики за проверка на параметри и характеристики на механичните системи на ВС
• З нае технологиите за извършване на незначителни ремонти на механичните системи на ВС

Умения

• О
 бработва, оценява и документира резултатите от проверката на механичните системи
• Р азличава изправните от неизправните състояния на механичните системи
на ВС
• И збира необходимите материали и инструменти в зависимост от вида на
дефектите
• Подбира документацията, инструментите и уредите, свързани с методики
за проверка на параметри и характеристики на механичните системи на ВС
• Работи с инструменти и уреди за проверка и отстраняване на прости дефекти

Компетентности

• П
 рилага точно зададените схеми и условия за проверка
• И змерва прецизно технически параметри и характеристики, спазвайки
инструкциите и технологичната документация
• И здава документи за допускане в експлоатация на механичните системи
на ВС в съответствие с установените норми

Резултат от учене 13.4: Извършва техническо обслужване и отстранява дефекти на електрическите
системи на ВС
Знания

• П
 ознава електрическите системи на ВС и тяхното действие
• О бяснява функционални и принципни схеми на електрическите системи
на ВС
• И зброява и дефинира основни, подлежащи на контрол, параметри и характеристики на електрическите системи на ВС
• Познава методики за проверка на параметри и характеристики на електрическите системи на ВС
• З нае технологиите за извършване на незначителни ремонти на електрическите системи на ВС

Умения

• П
 одбира документацията, инструментите и уредите, свързани с методики за
проверка на параметри и характеристики на електрическите системи на ВС
• Р азличава изправните от неизправните състояния на електрическите системи на ВС
• И збира необходимите материали и инструменти в зависимост от вида на
дефектите
• Р аботи с инструменти и уреди за проверка и отстраняване на дефекти
• О бработва, оценява и документира резултатите от проверката на електрическите системи

Компетентности

• П
 рилага точно зададените схеми и условия за проверка
• И змерва прецизно технически параметри и характеристики, спазвайки
инструкциите и технологичната документация
• И здава документи за допускане в експлоатация на електрическите системи
на ВС в съответствие с установените норми

Резултат от учене 13.5: Извършва работа по авионикс системите на ВС, изискваща само прости
тестове за доказване на годността им за експлоатация
Знания

• И
 зброява и дефинира основни, подлежащи на контрол, параметри и характеристики на авионикс системите на ВС
• Познава авионикс системите на ВС и тяхното действие
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Умения

• П
 одбира документацията, инструментите и уредите, свързани с методики
за прости тестове на параметри и характеристики на авионикс системите
на ВС
• О ценява и документира резултатите от проверката на авионикс системите
на ВС
• Р азличава изправните от неизправните състояния на електрическите системи на ВС
• И збира необходимите материали и инструменти в зависимост от вида на
дефектите
• Р аботи с инструменти и уреди за проверка и отстраняване на дефекти

Компетентности

• П
 рилага точно зададените схеми и условия за проверка
• И змерва прецизно технически параметри и характеристики, спазвайки
инструкциите и технологичната документация
• И здава документи за допускане в експлоатация на електрическите системи
на ВС в съответствие с установените норми

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Тестове
Средство 2:
• Практика: Извършване на техническо обслужване и отстраняване на дефекти
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Хангари и учебни лаборатории
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Успешно положени тестове при 75% или повече верни отговори
За средство 2:
• П рактика: Спазване на изискванията на документацията за проверка,
откриване и отстраняване на дефекти

ЕРУ 14
Наименование
на единицата:

Аеродинамика, конструкция и системи на ВС – включва и всички теми,
разглеждани в модули 8 (Основи на аеродинамиката), 11А (Аеродинамика,
конструкция, и системи на самолетите с турбинни двигатели), 11В (Аеродинамика, конструкция, и системи на самолетите с бутални двигатели) и
12 (Аеродинамика, конструкция, и системи на вертолетите) – от Регламент
(ЕС) № 1321/2014 и неговите изменения

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Авиационен техник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 14.1: Познава основите на аеродинамиката, теорията на полета и управлението
на ВС
Знания

• О
 писва физичните свойства на атмосферата
• Познава стандарта за Международната стандартна атмосфера (ISA) и използването му в аеродинамиката
• Н азовава и обяснява термините, използвани в аеродинамиката и динамиката на полета на ВС
• Дефинира основните зависимости между аеродинамичните характеристики
и параметрите на обтичаното тяло
• С вързва летателно-техническите характеристики на ВС с неговите основни
параметри
• О писва динамиката на полета и дефинира устойчивостта и управляемостта
на ВС
• Познава органите за управление и механизацията на ВС
• О писва ролята на центровката и балансировката върху полета на ВС
• О писва особеностите на полета на ВС при високи скорости

Умения

• И
 нформира се за новости в аеродинамиката на ВС, свързани с преките
му служебни задължения

Компетентности

• П
 равилно определя влиянието на основните параметри на ВС върху летателно-техническите му характеристики
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Резултат от учене 14.2: Запознат е с конструкциите на ВС
Знания

• И
 зброява изискванията за летателната годност, свързани с якостта на
конструкцията на ВС
• Познава основните, неосновните и спомагателните елементи на конструкцията на ВС
• Познава методите за конструиране на елементи на ВС
• З нае технологии за сглобяване, методи за защита и почистване на повърхностите на ВС
• Познава методите за центровка, регулировка и проверка на симетрията на ВС

Умения

• И
 нформира се за новости в конструкцията на ВС, свързани с преките му
служебни задължения
• Р аботи с документация за конструкцията и системите на ВС

Компетентности

• В ярно и точно разпознава елементите на ВС

Резултат от учене 14.3: Запознат е със системите на ВС
Знания

• П
 ознава системите на ВС и обяснява техните конструкция, функции и
действие
• О бяснява функционални и принципни схеми на системите на ВС

Умения

• И
 нформира се за новости в системите на ВС, свързани с преките му служебни задължения
• Р аботи с документация за системите на ВС

Компетентности

• В ярно и точно разпознава системите на ВС

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Тестове
Средство 2:
• П рактика: Извършване на идентификация на елементи и системи на ВС
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Хангари и учебни лаборатории
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Успешно положени тестове при 75 % или повече верни отговори
За средство 2:
• П рактика: Правилна идентификация на над 90 % от елементите и системите на ВС

ЕРУ 15
Наименование
на единицата:
Ниво по НКР:

Силови уредби на ВС и авиационни двигатели – включва и всички теми,
разглеждани в модули 14 (Силови уредби), 15 (Газотурбинни двигатели) и 16
(Бутaлни двигатели) от Регламент (ЕС) № 1321/2014 и неговите изменения
4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование
на професията:
Ниво по НКР:

Авиационен техник

Ниво по ЕКР:

4

4

Резултат от учене 15.1: Познава силовите уредби на ВС
Знания

•
•
•
•

Знания

• П
 ознава основните физични закони и теоретичните основи, на които се
реализира работата на газотурбинните двигатели
• О писва конструктивните схеми на турбореактивните, турбовентилаторните,
турбовалните и турбовитловите двигатели
• О бяснява характеристиките на авиационните газотурбинни двигатели

 ознава основните видове силови уредби на ВС
П
О писва схеми на силовите уредби на ВС и на техни подсистеми
О бяснява характеристиките на силовите уредби на ВС
Умения
И нформира се за новости в силовите системи на ВС, свързани с преките
му служебни задължения
Компетентности
• В състояние е правилно да определя влиянието на основните характеристики
на силовите уредби върху летателно-техническите характеристики на ВС
Резултат от учене 15.2: Познава теорията и характеристиките на авиационните газотурбинни двигатели
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Умения

• И
 нформира се за новости в областта на газотурбинните двигатели, свързани с преките му служебни задължения
Компетентности
• В състояние е правилно да проверява, открива и отстранява неизправности
на газотурбинни двигатели
Резултат от учене 15.3: Запознат е със системите и елементите на авиационните газотурбинни
двигатели
Знания
• О писва основните системи и елементи на авиационните газотурбинни
двигатели
• Познава функциите и характеристиките на системите на авиационните
газотурбинни двигатели
Умения
• И нформира се за новости в системите и елементите на авиационните
газотурбинни двигатели, свързани с преките му служебни задължения
• Р аботи с документация на системите и елементите на авиационните газотурбинни двигатели
Компетентности
• В състояние е правилно да проверява, открива и отстранява неизправности
на елементите и системите на газотурбинни двигатели
Резултат от учене 15.4: Познава теорията и характеристиките на авиационните бутални двигатели
Знания

• П
 ознава основните физични закони, на които се реализира работата на
буталните двигатели
• О писва конструктивните схеми на буталните авиационни двигатели
• О бяснява характеристиките на авиационните бутални двигатели
Умения
• И нформира се за новости в областта на авиационните бутални двигатели,
свързани с преките му служебни задължения
Компетентности
• В състояние е правилно да проверява, открива и отстранява неизправности
на буталните двигатели
Резултат от учене 15.5: Запознат е със системите и елементите на авиационните бутални двигатели
Знания

• О
 писва основните системи и елементи на авиационните бутални двигатели
• Познава функциите и характеристиките на системите на авиационните
бутални двигатели
Умения
• И нформира се за новости в областта на елементите и системите на авиационните бутални двигатели, свързани с преките му служебни задължения
Компетентности
• В състояние е правилно да проверява, открива и отстранява неизправности
в елементите и системите на авиационните бутални двигатели
Резултат от учене 15.6: Запознат е с характеристиките и използването на гориво-смазочни материали
за авиационните двигатели
Знания
• И зброява видовете гориво-смазочни материали за авиационните двигатели
• Познава основните характеристики на гориво-смазочните материали за
авиационни двигатели и добавките към тях
• Познава изискванията за съхранение и мерките за безопасност за горивосмазочните материали за авиационни двигатели
Умения
• И нформира се за новости в областта на гориво-смазочните материали за
ВС, свързани с преките му служебни задължения
• Р аботи с документация за получаване, съхранение и зареждане на ВС с
авиационни гориво-смазочни материали
Компетентности
• С леди за правилното получаване, съхранение и зареждане на ВС с авиационни
гориво-смазочни материали, проявявайки отговорност и съобразителност
Резултат от учене 15.7: Запознат е с монтажа, техническото обслужване, изпробването, съхранението
и консервирането на авиационните двигатели
Знания
• И зброява изискванията за летателната годност, свързани с якостта на
конструкцията на ВС
• Познава основните, неосновните и спомагателните елементи на конструкцията на ВС
• Познава методите за конструиране на елементи на ВС
• З нае технологии за сглобяване, методи за защита и почистване на повърхностите на ВС
• Познава методите за центровка, регулировка и проверка на симетрията на ВС
Умения
• И нформира се за новости в конструкцията на ВС, свързани с преките му
служебни задължения
• Р аботи с документация за конструкцията и системите на ВС
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• В
 състояние е правилно да извършва линейно техническо обслужване на
авиационни двигатели

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Тестове
Средство 2:
• П рактика: Извършване на идентификация на елементи и подсистеми на
авиационни двигатели
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Хангари и учебни лаборатории
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Успешно положени тестове при 75% или повече верни отговори
За средство 2:
• П рактика: Правилна идентификация на над 90% от елементите и системите
на авиационните двигатели

ЕРУ 16
Наименование
на единицата:

Витла на ВС – включва и всички теми, разглеждани в модули 8 (Основи на
аеродинамиката), 17А (Витла) и 17Б (Витла) от Регламент (ЕС) № 1321/2014
и неговите изменения
4
4
Авиационен техник

Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование
на професията:
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Резултат от учене 16.1: Познава теоретичните основи на работата на въздушните витла
Знания
• Познава терминологията и основните видове въздушни витла
• О писва параметрите и характеристиките на въздушните витла
• О бяснява зависимостите между характеристиките и параметрите на въздушните витла
Умения
• И нформира се за новости в теорията на въздушните витла, свързани с
преките му професионални задължения
Компетентности
• В състояние е правилно да определя влиянието на основните характеристики
на въздушните витла върху летателно-техническите характеристики на ВС
Резултат от учене 16.2: Познава приложението на видовете въздушни витла
Знания
• Познава елементите и подсистемите на въздушните витла
• О писва конструктивни схеми на въздушни витла за ВС
• Н азовава схеми, системи и елементи на въздушните витла
Умения
• И нформира се за новости в конструкцията на въздушните витла, свързани
с преките му служебни задължения
• Р азпознава схеми, системи и елементи на въздушните витла
Компетентности
• В състояние е правилно да проверява, открива и отстранява неизправности
по въздушните витла за ВС
Резултат от учене 16.3: Познава елементите и подсистемите на въздушните витла
Знания
• О писва основните системи и елементи на въздушните витла
• Познава функциите и характеристиките на елементите и системите на
въздушните витла
Умения
• И нформира се за новости в системите и елементите на въздушните витла,
свързани с преките му служебни задължения
• Р аботи с документация на системите и елементите на въздушните витла
Компетентности
• В състояние е правилно да проверява, открива и отстранява неизправности
на елементите и системите на въздушните витла
Резултат от учене 16.4: Извършва техническо обслужване на въздушни витла
Знания
• Познава изискванията за техническо обслужване на различните видове
въздушни витла
• О писва процеса на техническо обслужване на въздушните витла
• О бяснява характеристиките на авиационните витла
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Умения

• И
 нформира се за новости в областта на техническото обслужване на авиационните витла, свързани с преките му служебни задължения
Компетентности
• В състояние е правилно да проверява, открива и отстранява неизправности
по въздушните витла за ВС
Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Тестове
Средство 2:
• П рактика: Извършване на идентификация на елементи и системи на въздушни витла за ВС
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Хангари и учебни лаборатории
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Успешно положени тестове при 75% или повече верни отговори
За средство 2:
• П рактика: Правилна идентификация на над 90% от елементите и системите
на авиационните витла

Специфична професионална подготовка за специалност „Ремонт на електронно-приборна
авиационна техника“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 17
Наименование
на единицата:

Техническо обслужване на авиониката – включва и всички теми, разглеждани в модул 7А (Техническо обслужване) от Регламент (ЕС) № 1321/2014
и неговите изменения
4
4
Авиационен техник

Ниво на НКР:
Ниво на ЕКР:
Наименование
на професията:
Ниво на НКР:
4
Ниво на ЕКР:
4
Резултат от учене 17.1: Извършва техническо обслужване и отстранява дефекти на електрическите
системи на ВС
Знания
• Познава електрическите системи на ВС и тяхното действие
• О бяснява функционални и принципни схеми на електрическите системи
на ВС
• И зброява и дефинира основни, подлежащи на контрол параметри и характеристики на електрическите системи на ВС
• Познава методики за проверка на параметри и характеристики на електрическите системи на ВС
• З нае технологиите за извършване на незначителни ремонти на електрическите системи на ВС
Умения
• Подбира документацията, инструментите и уредите, свързани с методики за
проверка на параметри и характеристики на електрическите системи на ВС
• Р азличава изправните от неизправните състояния на електрическите системи на ВС
• И збира необходимите материали и инструменти в зависимост от вида на
дефектите
• Р аботи с инструменти и уреди за проверка и отстраняване на дефекти
• О бработва, оценява и документира резултатите от проверката на електрическите системи
Компетентности
• П рилага точно зададените схеми и условия за проверка
• И змерва прецизно технически параметри и характеристики, спазвайки
инструкциите и технологичната документация
• И здава документи за допускане в експлоатация на електрическите системи
на ВС в съответствие с установените норми
Резултат от учене 17.2: Извършва техническо обслужване и отстранява дефекти на авионикс системите на ВС
Знания
• Познава авионикс системите на ВС и тяхното действие
• И зброява и дефинира основни, подлежащи на контрол, параметри и характеристики на авионикс системите на ВС
• Познава методики за прости тестове на параметри и характеристики на
авионикс системите на ВС
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Умения

• Р
 азличава изправните от неизправните състояния на електрическите системи на ВС
• И збира необходимите материали и инструменти в зависимост от вида на
дефектите
• Р аботи с инструменти и уреди за проверка и отстраняване на дефекти
• Подбира документацията, инструментите и уредите, свързани с методики
за прости тестове на параметри и характеристики на авионикс системите
на ВС
• О ценява и документира резултатите от проверката на авионикс системите
на ВС

Компетентности

• П
 рилага точно зададените схеми и условия за проверка
• И здава документи за допускане в експлоатация на електрическите системи
на ВС в съответствие с установените норми
• И змерва прецизно технически параметри и характеристики, спазвайки
инструкциите и технологичната документация

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Тестове
Средство 2:
• П рактика: Практически изпит – извършване на техническо обслужване и
отстраняване на дефекти
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Хангари и учебни лаборатории
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Успешно положени тестове при 75% или повече верни отговори
За средство 2:
• П рактика: Спазване на изискванията на документацията за проверка,
откриване и отстраняване на дефекти

ЕРУ 18
Наименование
на единицата:

Електрическо и приборно оборудване – включва и всички теми, разглеждани
в модул 5 (Цифрова техника/електронно-приборни системи) от Регламент
(ЕС) № 1321/2014 и неговите изменения
4
4
Авиационен техник

Ниво на НКР:
Ниво на ЕКР:
Наименование
на професията:
Ниво на НКР:
4
Ниво на ЕКР:
4
Резултат от учене 18.1: Автоматично управление на полета
Знания
• Познава конструкцията на системата за автоматично управление на полета
• Познава принципа на работа на системата за автоматично управление на
полета
• Познава каналите за управление на ВС
Умения
• Р азличава изправните от неизправните състояния на системата за автоматично управление на полета на ВС
• И збира необходимите материали и инструменти в зависимост от вида на
дефектите
• Р аботи с инструменти и уреди за проверка и отстраняване на дефекти
• О ценява и документира резултатите от проверката на системата за автоматично управление на полета на ВС
Компетентности
• П рилага точно зададените схеми и условия за проверка
• И змерва прецизно технически параметри и характеристики, спазвайки
инструкциите и технологичната документация
• И здава документи за допускане в експлоатация на системата за автоматично управление на полета на ВС в съответствие с установените норми
Резултат от учене 18.2: Електрическо оборудване
Знания
• Познава конструкцията на електрическото оборудване – акумулатори, генератори, преобразуватели, система за регулиране на напрежението
• Познава принципа на работа на електрическото оборудване на ВС
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Умения

Компетентности

Резултат от учене 18.3:
Знания
Умения

Компетентности

Средства за оценяване:

Условия за провеждане
на оценяването:
Критерии за оценяване:

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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• Р
 азличава изправните от неизправните състояния на електрическото оборудване на ВС
• И збира необходимите материали и инструменти в зависимост от вида на
дефектите
• Р аботи с инструменти и уреди за проверка и отстраняване на дефекти
• О ценява и документира резултатите от проверката на електрическото
оборудване
• И змерва прецизно технически параметри и характеристики, спазвайки
инструкциите и технологичната документация
• П рилага точно зададените схеми и условия за проверка
• И здава документи за допускане в експлоатация на електрическото оборудване на ВС в съответствие с установените норми
Приборно оборудване
• Познава конструкцията на приборното оборудване на ВС
• Познава принципа на работа на приборното оборудване на ВС
• Р азличава изправните от неизправните състояния на приборното оборудване на ВС
• И збира необходимите материали и инструменти в зависимост от вида на
дефектите
• Р аботи с инструменти и уреди за проверка и отстраняване на дефекти
• О ценява и документира резултатите от проверка на приборното оборудване
• И змерва прецизно технически параметри и характеристики, спазвайки
инструкциите и технологичната документация
• П рилага точно зададените схеми и условия за проверка на приборното
оборудване
• И здава документи за допускане в експлоатация на приборното оборудване
на ВС в съответствие с установените норми
Средство 1:
• Теория: Тестове
Средство 2:
• П рактика: Практически изпит – извършване на техническо обслужване и
отстраняване на дефекти
За средство 1:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Хангари и учебни лаборатории
За средство 1:
• Теория: Успешно положени тестове при 75% или повече верни отговори
За средство 2:
• П рактика: Спазване на изискванията на документацията за проверка,
откриване и отстраняване на дефекти

ЕРУ 19
Наименование
на единицата:

Комуникационно и навигационно оборудване – включва и всички теми,
разглеждани в подмодул 13.4 (Комуникационнo/навигационно оборудване)
от Регламент (ЕС) № 1321/2014 и неговите изменения

Ниво на НКР:

4

Ниво на ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Авиационен техник

Ниво на НКР:

4

Ниво на ЕКР:

4

Резултат от учене 19.1: Комуникационно оборудване
Знания

• П
 ознава конструкцията на комуникационното оборудване на ВС
• Познава принципа на работа на комуникационното оборудване на ВС

Умения

• Р
 азличава изправните от неизправните състояния на комуникационното
оборудване на ВС
• И збира необходимите материали и инструменти в зависимост от вида на
дефектите
• Р аботи с инструменти и уреди за проверка и отстраняване на дефекти
• О ценява и документира резултатите от проверката на комуникационното
оборудване на ВС
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• И
 змерва прецизно технически параметри и характеристики, спазвайки
инструкциите и технологичната документация
• П рилага точно зададените схеми и условия за проверка на комуникационното оборудване
• И здава документи за допускане в експлоатация на комуникационното
оборудване на ВС в съответствие с установените норми

Резултат от учене 19.2: Навигационно оборудване
Знания

• П
 ознава конструкцията на навигационното оборудване на ВС
• Познава принципа на работа на навигационното оборудване на ВС

Умения

• Р
 азличава изправните от неизправните състояния на навигационното
оборудване на ВС
• И збира необходимите материали и инструменти в зависимост от вида на
дефектите
• Р аботи с инструменти и уреди за проверка и отстраняване на дефекти
• О ценява и документира резултатите от проверката на навигационното
оборудване на ВС

Компетентности

• П
 рилага точно зададените схеми и условия за проверка на навигационното
оборудване
• И змерва прецизно технически параметри и характеристики, спазвайки
инструкциите и технологичната документация
• И здава документи за допускане в експлоатация на навигационното оборудване на ВС в съответствие с установените норми

Резултат от учене 19.3: Бордови системи за контрол
Знания

• П
 ознава конструкцията на бордовите системи за контрол на ВС
• Познава принципа на работа на бордовите системи за контрол на ВС

Умения

• Р
 азличава изправните от неизправните състояния на бордовите системи
за контрол на ВС
• И збира необходимите материали и инструменти в зависимост от вида на
дефектите
• Р аботи с инструменти и уреди за проверка и отстраняване на дефекти
• О ценява и документира резултатите от проверката на бордовите системи
за контрол на ВС

Компетентности

• П
 рилага точно зададените схеми и условия за проверка на бордовите системи за контрол на ВС
• И змерва прецизно технически параметри и характеристики, спазвайки
инструкциите и технологичната документация
• И здава документи за допускане в експлоатация на бордовите системи за
контрол на ВС в съответствие с установените норми

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Тестове
Средство 2:
• П рактика: Практически изпит – извършване на техническо обслужване и
отстраняване на дефекти
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Хангари и учебни лаборатории
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Успешно положени тестове при 75 % или повече верни отговори
За средство 2:
• П рактика: Спазване на изискванията на документацията за проверка,
откриване и отстраняване на дефекти

ЕРУ 20
Наименование
на единицата:

Силови уредби – включва и всички теми, разглеждани в модул 14 (Силови
уредби) от Регламент (ЕС) № 1321/2014 и неговите изменения

Ниво на НКР:

4

Ниво на ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Авиационен техник

Ниво на НКР:

4
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4

Резултат от учене 20.1: Авиационни двигатели (АД)
Знания

• П
 ознава конструкцията, предназначението и принципа на работа на компонентите на АД
• Познава конструкцията, предназначението и принципа на работа на електрическата система на АД
• Познава методики за прости тестове на параметри и характеристики на АД

Умения

• Р
 азличава изправните от неизправните състояния на компонентите на
електрическата система на АД
• И збира необходимите материали и инструменти в зависимост от вида на
дефектите
• Р аботи с инструменти и уреди за проверка и отстраняване на дефекти на
електрическата система на АД
• П рилага технологията и условията за проверка на работата на електрическата система на АД
• О ценява и документира резултатите от проверката на АД

Компетентности

• И
 змерва прецизно технически параметри и характеристики, спазвайки
инструкциите и технологичната документация
• И здава документи за допускане в експлоатация на електрическата система
на АД в съответствие с установените норми

Резултат от учене 20.2: Системи за управление на АД
Знания

• П
 ознава конструкцията на системите за управление на работата на АД
• И зброява и дефинира основни, подлежащи на контрол, параметри и характеристики на АД
• Познава методики за прости тестове на параметри и характеристики на АД

Умения

• Р
 азличава изправните от неизправните състояния на системите за контрол
на АД
• И збира необходимите материали и инструменти в зависимост от вида на
дефектите
• Р аботи с инструменти и уреди за проверка и отстраняване на дефекти
• О ценява и документира резултатите от проверката на системите за управление на АД
• Подбира документацията, инструментите и уредите, свързани с методики
за прости тестове на параметри и характеристики на АД

Компетентности

• П
 рилага точно зададените схеми и условия за проверка
• И змерва прецизно технически параметри и характеристики, спазвайки
инструкциите и технологичната документация
• И здава документи за допускане в експлоатация на системите за контрол
на АД в съответствие с установените норми

Резултат от учене 20.3: Системи за стартиране на АД
Знания

• П
 ознава конструкцията и принципа на работа на системите за стартиране
на АД
• И зброява и дефинира основни, подлежащи на контрол, параметри и характеристики на системите за стартиране на АД
• Познава методики за тестове на параметри и характеристики на системите
за стартиране на АД

Умения

• Р
 азличава изправните от неизправните състояния на електрическите системи за стартиране на АД
• И збира необходимите материали и инструменти в зависимост от вида на
дефектите
• Р аботи с инструменти и уреди за проверка и отстраняване на дефекти
• Подбира документацията, инструментите и уредите, свързани с методики за
тестове на параметри и характеристики на системите за стартиране на АД
• О ценява и документира резултатите от проверката на системите за стартиране на АД

Компетентности

• И
 змерва прецизно технически параметри и характеристики, спазвайки
инструкциите и технологичната документация
• П рилага точно зададените схеми и условия за проверка
• И здава документи за допускане в експлоатация на електрическите системи
за стартиране на АД в съответствие с установените норми
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Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Тестове
Средство 2:
• П рактика: Практически изпит – извършване на техническо обслужване и
отстраняване на дефекти
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Хангари и учебни лаборатории
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Успешно положени тестове при 75% или повече верни отговори
За средство 2:
• П рактика: Спазване на изискванията на документацията за проверка,
откриване и отстраняване на дефекти

Специфична професионална подготовка за специалност „Методи на безразрушителен контрол“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 21
Наименование
на единицата:

Вихровотоков (ВТ) безразрушителен контрол (БРК)
(Ниво 1 съгласно БДС EN 4179)

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Авиационен техник

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Резултат от учене 21.1: Запознат е с основите на електромагнетизма и теорията на вихровотоковия
метод (ВТ БРК)
Знания

•
•
•
•
•

Умения

• В
 ладее английски език на ниво да прочита, разбира и превежда документите, свързани с контрола
• И зпълнява настройване на апаратура за ВТ БРК
• С пазва изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на контрола

Компетентности

• П
 рилага стриктно инструкциите за извършване на БРК съобразно вида
на детайла за контрол
• П рилага контрола в съответствие със стандартите и свързаните с него
документи

 ознава основите на електромагнетизма и теорията на ВТ БРК метод
П
Познава основите и специфичните особености на ВТ БРК
Познава стандартите и работните документи за извършване на ВТ БРК
Познава ограниченията при прилагане на контрола
Познава изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на контрола

Резултат от учене 21.2: Познава ВТ апаратура за безразрушителен контрол
Знания

• П
 ознава устройството и работата на апаратурата и инструкциите за работа
с нея

Умения

• И
 збира апаратурата за ВТ БРК
• Подготвя, настройва и проверява апаратурата за ВТ БРК
• И зползва апаратурата за ВТ БРК

Компетентности

• У
 частва в организацията и подготовката за изпълнението на БРК, като
целесъобразно и отговорно подбира методите за контрол и необходимите
оборудване, документация и материали

Резултат от учене 21.3: Открива, отчита и докладва резултатите от БРК
Знания

• Познава методите и стандартите за оценка на откритите дефекти

Умения

• О ткрива и описва резултатите от ВТ БРК

Компетентности

• П
 одготвя качествено и отговорно първична информация за резултатите
от ВТ БРК
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Средства за оценяване: • С редство 1: Писмен изпит съгласно стандарта БДС EN 4179
• С редство 2: Практически изпит съгласно стандарта БДС EN 4179
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
1. Оборудвана лаборатория или осигурено реално работно място
2. Осигурена необходимата апаратура и консумативи за ВТ БРК
3. Осигурена необходимата документация за ВТ БРК
Критерии за оценяване: За средства 1 и 2:
1. Подбира и познава апаратурата за ВТ БРК
2. Подготвя обекта за контрол и приложение на метода за БРК
3. Извършва БРК в съответствие с инструкциите и стандартите
4. Открива, описва и документира резултатите от БРК
*Оценяване на писмения и практическия изпит съгласно стандарта БДС EN 4179

ЕРУ 22
Наименование
на единицата:
Ниво според НКР:

Вихровотоков (ВТ) безразрушителен контрол (БРК)
(Ниво 2 съгласно БДС EN 4179)
4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование
на професията:
Ниво според НКР:

Авиационен техник

Ниво според ЕКР:

4

4

Резултат от учене 22.1: Запознат е с основите на електромагнетизма
Знания

• П
 ознава основите на електромагнетизма и вихровотоковия безразрушителен контрол (ВТ БРК)
• Познава основите и специфичните особености на ВТ БРК
• О писва обработката на детайлите преди и след ВТ БРК
• Познава стандартите и работните документи за извършване на ВТ БРК
• Познава ограниченията при прилагане на ВТ БРК
• Познава методите за добиването и обработката на детайлите за ВТ БРК
• Познава изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на контрола
Умения
• И зпълнява настройване и проверка на апаратура за ВТ БРК
• П рилага изискванията за извършване на ВТ БРК
• Р азпознава причините за възникване на производствени и експлоатационни дефекти
• В ладее английски език на ниво да прочита, разбира и превежда документите, свързани с контрола
• С пазва изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на контрола
Компетентности
• А нализира инструкциите за извършване на ВТ БРК съобразно вида на
детайла за контрол
• П рилага и ръководи контрола в съответствие със стандартите и свързаните
с него документи
• Р азработва инструкции за извършване на ВТ БРК въз основа на своите
познания, опит, изискванията за ниво 2 и изискванията на документите
• Н аблюдава и качествено ръководи работата на по-ниските нива, проявявайки отговорност
Резултат от учене 22.2: Познава апаратурата за вихровотоков безразрушителен (ВТ) контрол
Знания

•
•
•
•

Знания

• П
 ознава стандартите и документите за оценка на откритите дефекти
• Познава документите и критериите за оценка на дефектите

 ознава устройството на апаратурата за ВТ БРК и инструкциите за работа
П
Познава особеностите на аналоговите и електроизмервателните ВТ уреди
Умения
Н астройва и подготвя апаратурата за контрол
П реценява и подбира необходимите аксесоари, материали, консумативи и
принадлежности за ВТ БРК
Компетентности
• Подбира подходящата ВТ апаратура за определен БРК, като демонстрира
съобразителност
• Н аблюдава и качествено ръководи работата на по-ниските нива, проявявайки отговорност
Резултати от учене 22.3: Анализира и отчита резултатите от ВТ контрола

БРОЙ 63

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7

Умения

• К
 ласифицира вида на откритите дефекти
• О ткрива, описва и оценява годността на контролирания обект

Компетентности

• П
 рави верни и изчерпателни заключения за резултатите от ВТ БРК
• О писва, съставя и прилага документацията за извършения БРК, проявявайки самостоятелност и отговорност

Средства за оценяване: Средство 1:
• П ровеждане на писмен изпит съгласно стандарта БДС EN 4179
Средство 2:
• П ровеждане на практически изпит съгласно стандарта БДС EN 4179
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
1. Оборудвана лаборатория или осигурено реално работно място
2. Осигурена необходимата апаратура за БРК
3. Осигурена необходимата документация за БРК
Критерии за оценяване: За средства 1 и 2:
1. Подбира и познава апаратура за ВТ контрол
2. Подготвя обекта за контрол и приложение на метода за БРК
3. Извършва БРК в съответствие с инструкциите и стандартите
4. Открива, описва и документира резултатите от ВТ БРК
5. Съставяне на инструкция за изпитване без разрушаване
*Оценяване на писмения и практическия изпит съгласно стандарта БДС EN 4179

ЕРУ 23
Наименование
на единицата:

Вихровотоков (ВТ) безразрушителен контрол (БРК)
(Ниво 3 съгласно БДС EN 4179)

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Авиационен техник

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Резултат от учене 23.1: Познава основите на електромагнетизма и теорията на вихровотоковия
метод за контрол
Знания

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Умения

 ознава експертно основите на електромагнетизма
П
Познава експертно теорията на вихровотоковия безразрушителен контрол
Познава експертно основите и специфичните особености на ВТ БРК
О писва обработката на детайлите преди и след ВТ БРК
Познава експертно стандартите и работните документи за извършване на
ВТ БРК
Познава ограниченията при прилагане на ВТ БРК
Познава експертно основите на останалите методи на безразрушителен
контрол
Познава методите за добиването и обработката на детайлите за БРК
Познава изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на БРК

• В
 ладее английски език на ниво да прочита, разбира, създава и превежда
документите, свързани с контрола
• П рилага изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на БРК
• К онтролира, анализира и документира настройката на апаратура за ВТ БРК
• А нализира, контролира и документира изискванията за извършване на
ВТ БРК
• Р азпознава причините за възникване на производствени и експлоатационни дефекти
• Упражнява изпити и контрол върху работата на по-ниските нива
• А нализира, създава, определя и осигурява обучение, изпитване и сертифициране на персонала по метода
• Подбира образци за практически упражнения и изпити
• С ъздава, организира и определя необходимите условия за ВТ БРК
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Компетентности

Резултат от учене 23.2:
Знания
Умения

Компетентности

Резултат от учене 23.3:
Знания
Умения

Компетентности

Средства за оценяване:

Условия за провеждане
на оценяването:
Критерии за оценяване:
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• А
 нализира, контролира, одобрява и прилага инструкциите за извършване
на контрола съобразно вида на детайла за БРК
• С ъздава, одобрява, организира, прилага и ръководи БРК в съответствие
със стандартите и свързаните с него документи
• О добрява и разработва инструкции за извършване на БРК въз основа на
документите, изискванията за ниво 3 и своите познания и опит
• О добрява, организира, контролира и ръководи обучението на кадри с пониско ниво по метода, проявявайки отговорност
• К онтролира, анализира, оценява и качествено ръководи работата на пониски нива, проявявайки отговорност
• О дитира организации съгласно изискванията на БДС EN 4179
• С ъздава и контролира квалификационния процес съгласно изискванията
на БДС EN 4179
Познава експертно апаратурата за ВТ контрол
• Познава устройството на ВТ апаратура
• Познава особеностите на аналоговите и електроизмервателните уреди
• С ъздава инструкциите за работа с ВТ апаратура
• С ъздава и одобрява процедура за настройка на апаратурата за ВТ БРК
• П реценява и подбира необходимите уреди, аксесоари, материали и принадлежности за ВТ БРК
• С ъздава, оценява и одобрява параметрите за провеждане на ВТ БРК
• Подбира и одобрява подходящата апаратура за определен ВТ БРК, като
демонстрира съобразителност
• П редлага, одобрява и прилага алтернативен безразрушителен контрол при
необходимост, проявявайки точна преценка
Анализира и оценява резултатите от ВТ контрола
• Познава експертно стандартите за оценка на откритите дефекти
• Познава експертно критериите за оценка на дефектите
• Демонстрира експертни знания относно причините за получените дефекти
• Т ълкува експертно резултатите от контрола
• К ласифицира вида на откритите дефекти
• П реценява експертно годността на контролирания обект
• Р азработва, одобрява и оценява протоколи за отчет на контрола
• П рави експертни заключения за резултатите от контрола, проявявайки
отговорност
• П рилага алтернативни методи за потвърждаване резултатите от контрола
при необходимост, проявявайки точна преценка
Средство 1:
• П ровеждане на писмен изпит съгласно БДС EN 4179
Средство 2:
• П ровеждане на практически изпит съгласно БДС EN 4179
За средства 1 и 2:
1. Оборудвана лаборатория или осигурено реално работно място
2. Осигурена необходимата апаратура за контрола
3. Осигурена необходимата документация за контрола
За средства 1 и 2:
1. Подбира необходимата EТ апаратура
2. Контролира подготовката на обекта за контрол
3. Контролира извършването на контрола в съответствие с разработените/
одобрените от него инструкции
4. Контролира документирането на резултатите от контрола
*Оценяване на писмения и практическия изпит съгласно изискванията на
стандарта БДС EN 4179

ЕРУ 24
Наименование
на единицата:

Ултразвуков (УЗ) безразрушителен контрол (БРК)
(Ниво 1 съгласно БДС EN 4179)

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Авиационен техник

Ниво според НКР:
Ниво според ЕКР:

4
4
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Резултат от учене 24.1: Запознат е със законите за разпространение на звука и теорията на ултразвуковия метод за контрол
Знания
• Познава основите на звуковите вълни и теорията на УЗ БРК
• Познава основите и специфичните особености на УЗ БРК
• Познава стандартите и работните документи за извършване на УЗ БРК
• Познава ограниченията при прилагане на контрола
• Познава изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на контрола
Умения
• И зпълнява настройване на апаратура за УЗ БРК
• С пазва изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на УЗ БРК
Компетентности
• П рилага инструкциите за извършване на БРК съобразно вида на детайла
за контрол
• П рилага контрола в съответствие със стандартите и съответните документи
Резултат от учене 24.2: Познава УЗ апаратура за безразрушителен контрол
Знания
• Познава устройството и работата на апаратурата и инструкциите за работа
с нея
Умения
• Подготвя апаратурата за УЗ БРК
• Н астройва и проверява апаратурата за УЗ БРК
• И зползва апаратурата за УЗ БРК
Компетентности
• Участва в организацията и подготовката за изпълнението на БРК, като
целесъобразно и отговорно подбира методите за контрол и необходимите
оборудване, документация и материали
Резултат от учене 24.3: Открива, отчита и докладва резултатите от УЗ БРК
Знания
• Познава методите и стандартите за оценка на откритите дефекти
Умения
• О ткрива и описва резултатите от УЗ БРК
Компетентности
• Подготвя качествено и отговорно първична информация за резултатите
от УЗ БРК
Средства за оценяване: Средство 1:
• П исмен изпит съгласно стандарта БДС EN 4179
Средство 2:
• П рактически изпит съгласно стандарта БДС EN 4179
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
1. Оборудвана лаборатория или осигурено реално работно място
2. Осигурена необходимата апаратура и консумативи за УЗ БРК
3. Осигурена необходимата документация за УЗ БРК
Критерии за оценяване: За средства 1 и 2:
1. Подбира и познава апаратурата за УТ контрол
2. Подготвя обекта за контрол и приложение на метода за БРК
3. Извършва БРК в съответствие с инструкциите и стандартите
4. Открива, описва и документира резултатите от БРК
*Оценяване на писмения и практическия изпит съгласно стандарта БДС EN 4179

ЕРУ 25
Наименование
на единицата:
Ниво според НКР:
Ниво според ЕКР:
Наименование
на професията:
Ниво според НКР
Ниво според ЕКР
Резултат от учене 25.1:
Знания

Ултразвуков (УЗ) безразрушителен контрол (БРК) (Ниво 2 съгласно БДС
EN 4179)
4
4
Авиационен техник
4
4
Запознат е със законите за разпространение на звука и теорията на ултразвуковия метод
• Познава основите на звуковите вълни и законите за разпространението им
• И зброява основите и специфичните особености на УЗ БРК
• О писва обработката на детайлите преди и след УЗ БРК
• Познава стандартите и работните документи за извършване на УЗ БРК
• Познава ограниченията при прилагане на УЗ БРК
• И зброява методите за добиването и обработката на детайлите за УЗ БРК
• Познава ограниченията при прилагане на УЗ БРК
• Познава изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на контрола
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Умения

• И
 зпълнява настройване и проверка на апаратура за УЗ БРК
• Р азпознава причините за възникване на производствени и експлоатационни дефекти
• П рилага изискванията за извършване на УЗ БРК
• В ладее английски език на ниво да прочита, разбира и превежда документите, свързани с контрола
• С пазва изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на контрола

Компетентности

• А
 нализира инструкциите за извършване на УЗ БРК съобразно вида на
детайла за контрол
• П рилага и ръководи контрола в съответствие със стандартите и свързаните
с него документи
• Р азработва инструкции за извършване на УЗ БРК въз основа на своите
познания, опит, изискванията за ниво 2 и изискванията на документите
• Н аблюдава и качествено ръководи работата на по-ниските нива, проявявайки отговорност

Резултат от учене 25.2: Познава апаратурата за УЗ БРК
Знания

• П
 ознава устройството на апаратурата за УЗ БРК и инструкциите за работа
• Познава особеностите на аналоговите и електроизмервателните УТ уреди

Умения

• Н
 астройва и подготвя УЗ апаратурата за БРК
• П реценява и подбира необходимите аксесоари, материали, консумативи и
принадлежности за УЗ БРК

Компетентности

• П
 одбира подходящата УЗ апаратура за определен БРК, като демонстрира
съобразителност
• Н аблюдава и качествено ръководи работата на по-ниските нива, проявявайки отговорност

Резултат от учене 25.3: Анализира и отчита резултатите от УЗ БРК
Знания

• П
 ознава стандартите и документите за оценка на откритите дефекти
• Познава документите и критериите за оценка на дефектите

Умения

• К
 ласифицира вида на откритите дефекти
• О ткрива, описва и оценява годността на контролирания обект

Компетентности

• П
 рави верни и изчерпателни заключения за резултатите от УЗ БРК
• О писва, съставя и прилага документация за извършения БРК, проявявайки
самостоятелност и отговорност

Средства за оценяване: Средство 1:
• П исмен изпит съгласно стандарта БДС EN 4179
Средство 2:
• П рактически изпит съгласно стандарта БДС EN 4179
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
1. Оборудвана лаборатория или осигурено реално работно място
2. Осигурена необходимата апаратура за БРК
3. Осигурена необходимата документация за БРК
Критерии за оценяване: За средства 1 и 2:
1. Подбира и познава апаратура за УТ контрол
2. Подготвя обекта за контрол и приложение на метода за БРК
3. Извършва БРК в съответствие с инструкциите и стандартите
4. Открива, описва и документира резултатите от УЗ БРК
5. Съставяне на инструкция за изпитване без разрушаване
*Оценяване на писмения и практическия изпит съгласно стандарта БДС EN 4179

ЕРУ 26
Наименование
на единицата:

Ултразвуков (УЗ) безразрушителен контрол (БРК)
(Ниво 3 съгласно БДС EN 4179)

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Авиационен техник

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4
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Резултат от учене 26.1: Познава законите за разпространение на звука и теорията на ултразвуковия
контрол
Знания
• Познава експертно основите на звуковите вълни и законите за разпространението им
• Познава експертно теорията на УЗ БРК
• Познава експертно основите и специфичните особености на УЗ БРК
• О писва обработката на детайлите преди и след УЗ БРК
• Познава експертно стандартите и работните документи за извършване на
УЗ БРК
• Познава ограниченията при прилагане на УЗ БРК
• Познава експертно основите на останалите методи на БРК
• Познава методите за добиването и обработката на детайлите за БРК
• Познава изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на БРК
Умения
• В ладее английски език на ниво да прочита, разбира, създава и превежда
документите, свързани с контрола
• П рилага изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на БРК
• К онтролира, анализира и документира настройката на апаратура за УЗ БРК
• А нализира, контролира и документира изискванията за извършване на
УЗ БРК
• Р азпознава причините за възникване на производствени и експлоатационни дефекти
• Упражнява изпити и контрол върху работата на по-ниските нива
• А нализира, създава, определя и осигурява обучение, изпитване и сертифициране на персонала по метода
• Подбира образци за практически упражнения и изпити
• С ъздава, организира и определя необходимите условия за УЗ БРК
Компетентности
• А нализира, контролира, одобрява и прилага инструкциите за извършване
на контрола съобразно вида на детайла за БРК
• С ъздава, одобрява, организира, прилага и ръководи УЗ БРК в съответствие
със стандартите и свързаните с него документи
• О добрява и разработва инструкции за извършване на УЗ БРК въз основа
на документите, изискванията за ниво 3 и своите познания и опит
• О добрява, организира, контролира и качествено ръководи обучението на
кадри с по-ниско ниво по метода, проявявайки отговорност
• К онтролира, анализира, оценява и ръководи работата на по-ниски нива,
проявявайки отговорност
• О дитира организации съгласно изискванията на БДС EN 4179
• С ъздава и контролира квалификационния процес съгласно изискванията
на БДС EN 4179
Резултат от учене 26.2: Познава експертно апаратурата за УЗ БРК
Знания
• Познава устройството на УЗ апаратура
• Познава особеностите на аналоговите и електроизмервателните уреди
Умения
• С ъздава инструкциите за работа с УЗ апаратура
• С ъздава и одобрява процедура за настройка на апаратурата за УЗ БРК
• П реценява и подбира необходимите уреди, аксесоари, материали и принадлежности за УЗ БРК
• С ъздава, оценява и одобрява параметрите за провеждане на УЗ БРК
Компетентности
• Подбира и одобрява подходящата апаратура за определен УЗ БРК, като
демонстрира съобразителност
• П редлага, одобрява и прилага алтернативен БРК при необходимост, проявявайки точна преценка
Резултат от учене 26.3: Анализира и оценява резултатите от УЗ БРК
Знания
• Познава експертно стандартите за оценка на откритите дефекти
• Познава експертно критериите за оценка на дефектите
• Демонстрира експертни знания относно причините за получените дефекти
Умения
• Т ълкува експертно резултатите от УЗ БРК
• К ласифицира вида на откритите дефекти
• П реценява експертно годността на контролирания обект
• Р азработва, одобрява и оценява протоколи за отчет на УЗ БРК
Компетентности
• П рави експертни заключения за резултатите от УЗ БРК, проявявайки
отговорност
• П рилага алтернативни методи за потвърждаване резултатите от УЗ БРК
при необходимост, проявявайки точна преценка
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Средства за оценяване: Средство 1:
• П ровеждане на писмен изпит съгласно БДС EN 4179
Средство 2:
• П ровеждане на практически изпит съгласно БДС EN 4179
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
1. Оборудвана лаборатория или осигурено реално работно място
2. Осигурена необходимата апаратура за УЗ БРК
3. Осигурена необходимата документация за УЗ БРК
Критерии за оценяване: За средства 1 и 2:
1. Подбира необходимата УЗ апаратура
2. Контролира подготовката на обекта за БРК
3. Контролира извършването на УЗ БРК в съответствие с разработените/
одобрените от него инструкции
4. Контролира документирането на резултатите от УЗ БРК
*Оценяване на писмения и практическия изпит съгласно изискванията на
стандарта БДС EN 4179

ЕРУ 27
Наименование
на единицата:

Безразрушителен контрол (БРК) с проникващи течности (ПТ)
(Ниво 1 съгласно БДС EN 4179)

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Авиационен техник

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Резултат от учене 27.1: Запознат е с физичните закони на БРК ПТ
Знания

•
•
•
•
•

Умения

• П
 реценява необходимите приспособления и материали за БРК ПТ
• С пазва изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на БРК ПТ
• В ладее английски език на ниво да прочита, разбира и превежда документите, свързани с контрола

Компетентности

• П
 рилага стриктно инструкциите за извършване на БРК съобразно вида
на детайла за контрол
• П рилага контрола в съответствие със стандартите и свързаните с него
документи

 ознава основните физични закони за контрола
П
Познава основите и специфичните особености на БРК ПТ
Познава стандартите и работните документи за извършване на БРК ПТ
И зброява ограниченията при прилагане на контрола
Познава изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на контрола

Резултат от учене 27.2: Познава материалите, приспособленията и условията за безразрушителен
контрол
Знания

•
•
•
•
•

 ознава принципите и процесите на БРК ПТ
П
Познава изискванията за безопасност при работа
Дефинира обработването на детайлите преди и след БРК ПТ
Познава стандартите и работните документи за извършване на БРК
Познава ограниченията при прилагане на БРК ПТ

Умения

•
•
•
•

 нализира изискванията за извършване на БРК ПТ
А
Б орави с течности за проникване
И збира необходимите приспособления и материали за БРК ПТ
Р азчита и прилага документите за БРК ПТ

Компетентности

• У
 частва в организацията и подготовката за изпълнението на БРК, като
целесъобразно и отговорно подбира методите за контрол и оборудване,
документация и материали

Резултат от учене 27.3: Анализира и отчита резултатите от БРК ПТ
Знания

• Познава методите и стандартите за оценка на откритите дефекти

Умения

• О ткрива и описва резултатите от БРК ПТ

Компетентности

• П
 одготвя качествено и отговорно първична информация за резултатите
от БРК ПТ
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Средства за оценяване: Средство 1:
• П исмен изпит съгласно стандарта БДС EN 4179
Средство 2:
• П рактически изпит съгласно стандарта БДС EN 4179
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
1. Оборудвана лаборатория или осигурено реално работно място
2. Осигурена необходимата апаратура и консумативи за БРК ПТ
3. Осигурена необходимата документация за БРК ПТ
Критерии за оценяване: За средства 1 и 2:
1. Подбира апаратура и консумативи за БРК
2. Подготвя обекта за контрол
3. Извършва БРК в съответствие с инструкциите и стандартите
4. Открива, описва и документира резултатите от БРК
*Оценяване на писмения и практическия изпит съгласно стандарта БДС EN 4179

ЕРУ 28
Наименование
на единицата:

Безразрушителен контрол (БРК) с проникващи течности (ПТ)
(Ниво 2 съгласно БДС EN 4179)

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Авиационен техник

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Резултат от учене 28.1: Познава физичните закони на БРК ПТ
Знания

•
•
•
•
•
•
•

Умения

• В
 ладее английски език на ниво да прочита, разбира и превежда документите, свързани с контрола
• П реценява необходимите приспособления и материали
• Подбира необходимата апаратура и средства за контрол
• Подбира необходимия стандарт за изпълнение на контрола
• Р азчита и прилага документите за контрол
• П рилага изискванията за извършване на БРК ПТ
• Р азпознава причините за възникване на производствени и експлоатационни дефекти
• С пазва изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на контрола

Компетентности

• А
 нализира инструкциите за извършване на БРК ПТ съобразно вида на
детайла за контрол
• П рилага и ръководи контрола в съответствие със стандартите и свързаните
с него документи
• Р азработва инструкции за извършване на БРК ПТ въз основа на своите
познания, опит, изисквания за ниво 2 и изискванията на документите
• Н аблюдава и качествено ръководи работата на по-ниските нива, проявявайки отговорност

 ознава физичните закони за контрола
П
Познава основите и специфичните особености на БРК ПТ
О писва обработката на детайлите преди и след БРК ПТ
Познава стандартите и работните документи за извършване на БРК ПТ
Дефинира ограниченията при прилагане на БРК ПТ
Познава методите за добиването и обработката на детайлите за БРК ПТ
Познава изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на контрола

Резултат от учене 28.2: Познава материалите, приспособленията и условията за контрол
Знания

•
•
•
•
•
•
•

 ознава принципите и процесите на БРК ПТ
П
Познава материалите, приспособленията и условията за контрол
Познава изискванията за безопасност при работа
О пределя обработването на детайлите преди и след контрола
Р азпознава стандартите и работните документи за извършване на контрола
Н азовава ограниченията при прилагане на контрола
Познава методите за добиването и обработката на детайлите за контрол
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Умения

• А
 нализира изискванията за извършване на БРК ПТ
• Умее да борави с течности за проникване
• П реценява и подбира необходимите аксесоари, материали, консумативи и
принадлежности за БРК ПТ
• Подбира необходимия стандарт за изпълнение на контрола
• Р азчита и прилага документите за контрол
• К ласифицира вида на откритите дефекти
• П реценява годността на контролирания обект
• П рилага документация за извършения контрол

Компетентности

• О
 рганизира цялостно работата за изпълнение на БРК ПТ, при спазване на
последователността на процесите
• Р ъководи качествено работата и упражнява контрол върху дейността на
персонала с по-ниско ниво на квалификация
• Т ълкува вярно резултатите от контрола, проявявайки съобразителност

Резултат от учене 28.3: Анализира и отчита резултатите от БРК ПТ
Знания

• П
 ознава стандартите и документите за оценка на откритите дефекти
• Познава документите и критериите за оценка на дефектите

Умения

• К
 ласифицира вида на откритите дефекти
• О ткрива, описва и оценява годността на контролирания обект

Компетентности

• П
 рави верни и изчерпателни заключения за резултатите от БРК ПТ
• О писва, съставя и прилага документация за извършения БРК, проявявайки
самостоятелност и отговорност

Средства за оценяване Средство 1:
• П исмен изпит съгласно стандарта БДС EN 4179
Средство 2:
• П рактически изпит съгласно стандарта БДС EN 4179
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването
1. Оборудвана лаборатория или осигурено реално работно място
2. Осигурена необходимата апаратура за БРК
3. Осигурена необходимата документация за БРК
Критерии за оценяване За средства 1 и 2:
1. Подбира апаратура
2. Подготвя обекта за контрол и приложение на метода за БРК
3. Извършва БРК в съответствие с инструкциите и стандартите
4. Открива, описва и документира резултатите от БРК ПТ
5. Съставяне на инструкция за изпитване безразрушаване
*Оценяване на писмения и практическия изпит съгласно стандарта БДС EN 4179

ЕРУ 29
Наименование
на единицата:

Безразрушителен контрол (БРК) с проникващи течности (ПТ) (Ниво 3 съгласно БДС EN 4179)

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Авиационен техник

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Резултат от учене 29.1: Познава физичните закони на БРК ПТ
Знания

•
•
•
•
•
•
•
•
•

 ознава експертно физичните закони за БРК ПТ
П
Познава експертно теорията на БРК ПТ
Познава експертно основите и специфичните особености на БРК ПТ
О писва обработката на детайлите преди и след БРК ПТ
Познава експертно стандартите и работните документи за извършване на
БРК ПТ
Дефинира ограниченията при прилагане на БРК ПТ
Познава експертно основите на останалите методи на БРК
Познава методите за добиването и обработката на детайлите за БРК
Познава изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на БРК
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• В
 ладее английски език на ниво да прочита, разбира, създава и превежда
документите, свързани с контрола
• Подбира необходимите приспособления и материали за контрола
• И збира необходимата апаратура и средства за контрол
• Подбира образци за практически упражнения и изпити
• О рганизира и определя необходимите условия за контрол
• Подбира необходимия стандарт за изпълнение на контрола
• Р азчита и прилага документите за БРК ПТ
• А нализира, контролира и документира изискванията за извършване на
БРК ПТ
• Р азпознава причините за възникване на производствени и експлоатационни дефекти
• Упражнява изпити и контрол върху работата на по-ниските нива
• А нализира, създава, определя и осигурява обучение, изпитване и сертифициране на персонала по метода
• П рилага изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на БРК
Компетентности
• А нализира, контролира, одобрява и прилага инструкциите за извършване
на контрола съобразно вида на детайла за БРК
• С ъздава, одобрява, организира, прилага и ръководи БРК в съответствие
със стандартите и свързаните с него документи
• О добрява и разработва инструкции за извършване на БРК въз основа на
документите, изискванията за ниво 3 и своите познания и опит
• О добрява, организира, контролира и ръководи обучението на кадри с пониско ниво по метода, проявявайки отговорност
• К онтролира, анализира, оценява и ръководи работата на по-ниски нива,
проявявайки отговорност
• О дитира организации съгласно изискванията на БДС EN 4179
• С ъздава и контролира квалификационния процес съгласно изискванията
на БДС EN 4179
Резултат от учене 29.2: Познава материалите, приспособленията и условията за безразрушителен
контрол
Знания
• Познава експертно принципите и процесите на контрола
• Познава експертно теорията на БРК ПТ
• Познава експертно основите и специфичните особености на БРК ПТ
• О писва обработката на детайлите преди и след ПТ БРК
• Познава експертно стандартите и работните документи за извършване на
БРК ПТ
• Дефинира ограниченията при прилагане на БРК ПТ
• Познава експертно основите на останалите методи на БРК
• Познава методите за добиването и обработката на детайлите за БРК
Умения
• Р азпознава причините за възникване на производствени и експлоатационни дефекти
• Упражнява контрол върху работата на по-ниските нива
• О пределя и осигурява обучение, изпитване и сертифициране на персонала
по метода
• Умее да борави с течности за проникване
• П реценява и подбира необходимите аксесоари, материали и принадлежности за БРК ПТ
• Подбира необходимия стандарт за изпълнение на контрола
• Р азчита и прилага документите за контрол
• С ъздава, оценява и одобрява параметрите за провеждане на БРК ПТ
Компетентности
• Подбира и одобрява подходящите материали за определен БРК ПТ, проявявайки съобразителност
• П редлага, одобрява и прилага алтернативен БРК при необходимост, проявявайки точна преценка
• Р азработва качествено инструкции за контрол по метода
Резултат от учене 29.3: Анализира и оценява резултатите от БРК ПТ
Знания
• Познава експертно стандартите за оценка на откритите дефекти
• Познава експертно критериите за оценка на дефектите
• Демонстрира експертни знания относно причините за получените дефекти
Умения
• Т ълкува експертно резултатите от БРК ПТ
• К ласифицира вида на откритите дефекти
• П реценява експертно годността на контролирания обект
• Р азработва, одобрява и оценява протоколи за отчет на БРК ПТ
• Р азработва и попълва протоколи за отчет на контрола
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• П
 рави експертни заключения за резултатите от БРК ПТ, проявявайки
отговорност
• П рилага алтернативни методи за потвърждаване резултатите от БРК ПТ
при необходимост, проявявайки точна преценка

Средства за оценяване Средство 1:
• П ровеждане на писмен изпит съгласно БДС EN 4179
Средство 2:
• П ровеждане на практически изпит съгласно БДС EN 4179
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването
1. Оборудвана лаборатория или осигурено реално работно място
2. Осигурена необходимата апаратура за БРК ПТ
3. Осигурена необходимата документация за БРК ПТ
Критерии за оценяване За средства 1 и 2:
1. Подбира апаратура
2. Контролира подготовката на обекта за БРК
3. Контролира извършването на БРК ПТ в съответствие с разработените/
одобрени от него инструкции
4. Контролира документирането на резултатите от БРК ПТ
*Оценяване на писмения и практическия изпит съгласно изискванията на
стандарта БДС EN 4179

ЕРУ 30
Наименование
на единицата:

Магнитнопрахов (МП) безразрушителен контрол (БРК)
(Ниво 1 съгласно БДС EN 4179)

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Авиационен техник

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Резултат от учене 30.1: Запознат е с основите на електромагнетизма
Знания

•
•
•
•
•

Умения

• В
 ладее английски език на ниво да прочита, разбира и превежда документите, свързани с контрола
• И зпълнява настройване на апаратура за МП БРК
• С пазва изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на МП БРК

Компетентности

• П
 рилага стриктно инструкциите за извършване на БРК съобразно вида на
детайла за контрол
• П рилага контрола в съответствие със стандартите и свързаните с него
документи

 ознава основите на електромагнетизма
П
Познава основите и специфичните особености на МП БРК
Познава стандартите и работните документи за извършване на МТ БРК
Познава ограниченията при прилагане на контрола
Познава изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на контрола

Резултат от учене 30.2: Познава МП апаратурата за безразрушителен контрол
Знания

• П
 ознава устройството и работата на апаратурата и инструкциите за работа
с нея

Умения

• П
 одготвя, настройва и проверява апаратурата за МП БРК
• И зползва апаратурата за МП БРК

Компетентности

• У
 частва в организацията и подготовката за изпълнението на БРК, като
целесъобразно и отговорно подбира методите за контрол и необходимите
оборудване, документация и материали

Резултати от учене 30.3: Анализира и отчита резултатите от МП БРК
Знания

• Познава методите и стандартите за оценка на откритите дефекти

Умения

• О ткрива и описва резултатите от МП БРК

Компетентности

• П
 одготвя качествено и отговорно първична информация за резултатите
от МП БРК
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Средства за оценяване Средство 1:
• П исмен изпит съгласно стандарта БДС EN 4179
Средство 2:
• П рактически изпит съгласно стандарта БДС EN 4179
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването
1. Оборудвана лаборатория или осигурено реално работно място
2. Осигурена необходимата апаратура и консумативи за МП БРК
3. Осигурена необходимата документация за МП БРК
Критерии за оценяване За средства 1 и 2:
1. Подбира и познава апаратура за МП контрол
2. Подготвя обекта за контрол и приложение на метода за БРК
3. Извършва БРК в съответствие с инструкциите и стандартите
4. Открива, описва и документира резултатите от БРК
*Оценяване на писмения и практическия изпит съгласно стандарта БДС EN 4179

ЕРУ 31
Наименование
на единицата:

Магнитнопрахов (МП) безразрушителен контрол (БРК)
(Ниво 2 съгласно БДС EN 4179)

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Авиационен техник

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Резултат от учене 31.1: Запознат е с основите на електромагнетизма
Знания

•
•
•
•
•
•
•

Умения

• В
 ладее английски език на ниво да прочита, разбира и превежда документите, свързани с контрола
• С пазва изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на контрола
• И зпълнява настройване и проверка на апаратура за МП БРК
• А нализира изискванията за извършване на МП БРК
• Р азпознава причините за възникване на производствени и експлоатационни дефекти

Компетентности

• А
 нализира инструкциите за извършване на МП БРК съобразно вида на
детайла за контрол
• П рилага и ръководи контрола в съответствие със стандартите и свързаните
с него документи
• Р азработва инструкции за извършване на МП БРК въз основа на своите
познания, опит, изисквания за ниво 2 и изискванията на документите
• Н аблюдава и качествено ръководи работата на по-ниските нива, проявявайки отговорност

 ознава основите на електромагнетизма и МП БРК
П
Познава основите и специфичните особености на МП БРК
О писва обработката на детайлите преди и след МП БРК
Познава стандартите и работните документи за извършване на МП БРК
Познава ограниченията при прилагане на МП БРК
Познава методите за добиването и обработката на детайлите за МП БРК
Познава изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на контрола

Резултат от учене 31.2: Познава апаратурата за МТ БРК
Знания

• П
 ознава устройството на апаратурата за МП БРК и инструкциите за работа
• Познава особеностите на аналоговите и електроизмервателни МП уреди

Умения

• Н
 астройва и подготвя МП апаратурата за БРК
• П реценява и подбира необходимите аксесоари, материали, консумативи и
принадлежности за МП БРК

Компетентности

• П
 одбира подходящата МП апаратура за определен БРК, като демонстрира
съобразителност
• Н аблюдава и качествено ръководи работата на по-ниските нива, проявявайки отговорност
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Резултат от учене 31.3: Анализира и отчита резултатите от МП БРК
Знания

• П
 ознава стандартите и документите за оценка на откритите дефекти
• Познава документите и критериите за оценка на дефектите

Умения

• К
 ласифицира вида на откритите дефекти
• О ткрива, описва и оценява годността на контролирания обект

Компетентности

• П
 рави верни и изчерпателни заключения за резултатите от МП БРК
• О писва, съставя и прилага документацията за извършения БРК, проявявайки самостоятелност и отговорност

Средства за оценяване Средство 1:
• П исмен изпит съгласно стандарта БДС EN 4179
Средство 2:
• П рактически изпит съгласно стандарта БДС EN 4179
Условия за провеждане 1. Оборудвана лаборатория или осигурено реално работно място
на оценяването
2. Осигурена необходимата апаратура за БРК
3. Осигурена необходимата документация за БРК
Начини и средства за За средства 1 и 2:
оценяване
1. Подбира и познава апаратура за МП БРК
2. Подготвя обекта за контрол и приложение на метода за БРК
3. Извършва БРК в съответствие с инструкциите и стандартите
4. Открива, описва и документира резултатите от МП БРК
5. Съставяне на инструкция за изпитване без разрушаване
*Оценяване на писмения и практическия изпит съгласно стандарта БДС EN 4179

ЕРУ 32
Наименование
на единицата:

Магнитнопрахов (МП) безразрушителен контрол (БРК)
(Ниво 3 съгласно БДС EN 4179)

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Авиационен техник

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Резултат от учене 32.1: Запознат е с основите на електромагнетизма
Знания

•
•
•
•
•
•
•
•

Умения

 ознава експертно основите на електромагнетизма при МП БРК
П
Познава експертно основите и специфичните особености на МП БРК
О писва обработката на детайлите преди и след МП БРК
Познава експертно стандартите и работните документи за извършване на
МП БРК
Дефинира ограниченията при прилагане на МП БРК
Познава експертно основите на останалите методи на БРК
Познава методите за добиването и обработката на детайлите за БРК
Познава и прилага изискванията за безопасност и опазване на околната
среда при извършване на БРК

• В
 ладее английски език на ниво да прочита, разбира, създава и превежда
документите, свързани с контрола
• П рилага изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на БРК
• К онтролира, анализира и документира настройката на апаратура за МП БРК
• А нализира, контролира и документира изискванията за извършване на
МП БРК
• Р азпознава причините за възникване на производствени и експлоатационни дефекти
• Упражнява изпити и контрол върху работата на по-ниските нива
• А нализира, създава, определя и осигурява обучение, изпитване и сертифициране на персонала по метода
• Подбира образци за практически упражнения и изпити
• С ъздава, организира и определя необходимите условия за МП БРК
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• А
 нализира, контролира, одобрява и прилага инструкциите за извършване
на контрола съобразно вида на детайла за БРК
• С ъздава, одобрява, организира, прилага и ръководи МП БРК в съответствие
със стандартите и свързаните с него документи
• О добрява и разработва инструкции за извършване на МП БРК въз основа
на документите, изискванията за ниво 3 и своите познания и опит
• О добрява, организира, контролира и ръководи обучението на кадри с пониско ниво по метода, проявявайки отговорност
• К онтролира, анализира, оценява и качествено ръководи работата на пониски нива, проявявайки отговорност
• О дитира организации съгласно изискванията на БДС EN 4179
• С ъздава и контролира квалификациония процес съгласно изискванията
на БДС EN 4179

Резултат от учене 32.2: Познава експертно апаратурата за МП БРК
Знания

• П
 ознава устройството на МП апаратура
• Познава особеностите на аналоговите и електроизмервателните уреди

Умения

• С
 ъздава инструкциите за работа с МП апаратура
• С ъздава и одобрява процедура за настройка на апаратурата за МП БРК
• П реценява и подбира необходимите уреди, аксесоари, материали и принадлежности за МП БРК
• С ъздава, оценява и одобрява параметрите за провеждане на МП БРК

Компетентности

• П
 одбира и одобрява подходящата апаратура за определен МП БРК, като
демонстрира съобразителност
• П редлага, одобрява и прилага алтернативен БРК при необходимост, проявявайки точна преценка

Резултат от учене 32.3: Анализира и оценява резултатите от МП БРК
Знания

• П
 ознава експертно стандартите за оценка на откритите дефекти
• Познава експертно критериите за оценка на дефектите
• Демонстрира експертни знания относно причините за получените дефекти

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• П
 рави експертни заключения за резултатите от МП БРК, проявявайки
отговорност
• П рилага алтернативни методи за потвърждаване резултатите от МП БРК
при необходимост, проявявайки точна преценка

 ълкува експертно резултатите от МП БРК
Т
К ласифицира вида на откритите дефекти
П реценява експертно годността на контролирания обект
Р азработва, одобрява и оценява протоколи за отчет на МП БРК

Средства за оценяване Средство 1:
• П исмен изпит съгласно БДС EN 4179
Средство 2:
• П рактически изпит съгласно БДС EN 4179
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването
1. Оборудвана лаборатория или осигурено реално работно място
2. Осигурена необходимата апаратура за МП БРК
3. Осигурена необходимата документация за МП БРК
Начини и средства за За средства 1 и 2:
оценяване
1. Подбира необходимата МП апаратура
2. Контролира подготовката на обекта за БРК
3. Контролира извършването на МП БРК в съответствие с разработените/
одобрените от него инструкции
4. Контролира документирането на резултатите от МП БРК
*Оценяване на писмения и практическия изпит съгласно изискванията на
стандарта БДС EN 4179

ЕРУ 33
Наименование
на единицата:

Рентгенов (Р) безразрушителен контрол (БРК)
(Ниво 1 съгласно БДС EN 4179)

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4
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4
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4
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Резултат от учене 33.1: Запознат е с процесите в атомното ядро и видовете лъчение при Р БРК
Знания

• П
 ознава историята на ядрените процеси и х-лъчение
• Познава произхода на гама- и х-лъчението като видове електромагнитни
вълни и спектъра им
• Р азпознава начините за измерване на радиацията
• Познава условията за провеждане на радиографичен контрол
• О писва структурата на рентгеновите тръби
• Н азовава влиянието на радиацията върху човешкия организъм
• Р азпознава разликата между х-лъчите и гама-лъчението

Умения

•
•
•
•
•
•
•

Компетентности

• П
 рилага качествено и отговорно мерки за сигурност при БРК и при рискови ситуации

 одбира съответните стандарти за контрола
П
П реценява вида на филма при контрола
Р азчита наличната радиация по дозиметричните уреди
П реценява условията за провеждане на Р БРК
Р азчита съответния стандарт за определен Р БРК
П реценява безопасното отстояние на персонала при Р БРК
П реценява влиянието на Р БРК върху околната среда и хората при контрола

Резултат от учене 33.2: Познава апаратурата за Р БРК
Знания

•
•
•
•

 нае апаратурата за радиационен контрол
З
З нае апаратурата за дозиметричен контрол
Познава куплирането и настройката на апаратурата за контрол
Познава инструкциите за аварийни ситуации

Умения

•
•
•
•

 ълкува показанията на дозиметричните уреди
Т
П реценява начина за проявявяне на филмите
Н астройва апаратурата по дадената експозиция
П реценява плътността на изображението във филма

Компетентности

• У
 частва в организацията и подготовката за изпълнение на контрола, проявявайки висока степен на отговорност
• П рилага правилно технологията за проявяване на филмите
• Реагира адекватно при възникване на рискови ситуации по време на контрола

Резултат от учене 33.3: Анализира и отчита резултатите от контрола
Знания

• П
 ознава стандартите за оценка на откритите дефекти
• Познава критериите за оценка на дефектите

Умения

• К
 ласифицира вида на откритите дефекти
• Р азчита рентгенограми след контрола

Компетентности

• О
 рганизира качествено подготовката и заключителната част на контрола,
проявявайки висока степен на отговорност

Средства за оценяване Средство 1:
• П исмен изпит съгласно стандарта БДС EN 4179
Средство 2:
• П рактически изпит съгласно стандарта БДС EN 4179
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването
1. Оборудвана лаборатория или осигурено реално работно място
2. Осигурена необходимата апаратура и консумативи за Р БРК
3. Осигурена необходимата документация за Р БРК
Критерии за оценяване За средства 1 и 2:
1. Подбира и познава апаратура за Р БРК
2. Подготвя обекта за контрол и приложение на метода за БРК
3. Извършва БРК в съответствие с инструкциите и стандартите
4. Открива, описва и документира резултатите от БРК
*Оценяване на писмения и практическия изпит съгласно стандарта БДС EN 4179
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ЕРУ 34
Наименование
на единицата:

Рентгенов (Р) безразрушителен контрол (БРК)
(Ниво 2 съгласно БДС EN 4179)

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Авиационен техник

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Резултат от учене 34.1: Запознат е с процесите в атомното ядро и видовете лъчение при Р БРК
Знания

• З
 апознат е с историята на ядрените процеси и х-лъчение
• Познава произхода на гама- и х-лъчението като видове електромагнитни
вълни и спектъра им
• О пределя приложението на радиографията и видовете радиация
• Р азпознава начините за измерване на радиацията
• Познава условията за провеждане на радиографичен контрол
• О писва структурата на рентгеновите тръби
• Н азовава влиянието на радиацията върху човешкия организъм
• Р азпознава разликата между х-лъчите и гама-лъчението
• Подбира вида на изотопите при ядрените процеси
• Познава технологията на рентгеновия контрол в авиационната промишленост

Умения

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Компетентности

• Р
 азработва качествено етапите на работа при всеки контрол
• П рилага правилно и отговорно мерки за сигурност при контрола и при
възникване на рискови ситуации
• Н аблюдава и контролира качествено работата на екип с по-ниско квалификационно ниво, проявявайки отговорност
• О рганизира по правилен и безопасен начин дозиметричния контрол по
време на работа

 одбира съответните стандарти за контрола
П
О пределя експозицията при рентгенов контрол
П реценява вида на филма при контрола
Р азчита наличната радиация по дозиметричните уреди
П реценява условията за провеждане на контрола
Р азчита съответния стандарт за определен контрол
К омплектува рентгеновото оборудване при контрол
П реценява безопасното отстояние на персонала при контрол
П реценява влиянието на контрола върху околната среда и хората при
контрола
• О бработва рентгеновите филми след снимане

Резултат от учене 34.2: Познава апаратурата за Р БРК
Знания

•
•
•
•
•
•
•

 азовава апаратурата за радиационен контрол
Н
Н азовава апаратурата за дозиметричен контрол
О пределя вида на рентгеновите филми
Познава куплирането и настройката на апаратурата за контрол
З нае параметрите за настройване на апаратурата
Познава апаратурата за проявяване на радиационните филми
Познава инструкциите за аварийни ситуации

Умения

•
•
•
•
•
•
•

 реценява настройването на апаратурата за определен контрол
П
Т ълкува показанията на дозиметричните уреди
П реценява начина за проявяване на филмите
И зчислява експозицията за работа на апаратурата
Н астройва апаратурата по дадената експозиция
П реценява плътността на изображението във филма
П реценява качеството на изображението на филма

Компетентности

• П
 рилага качествено технологията за проявяване на филмите
• П рилага правилно и точно корекции в настройката на апаратурата
• Н аблюдава и контролира качествено работата на състав с по-ниско ниво
на квалификация, проявявайки отговорност
• Реагира адекватно при възникване на рискови ситуации по време на контрола
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Резултат от учене 34.3: Анализира и отчита резултатите от контрола
Знания

• П
 ознава стандартите за оценка на откритите дефекти
• Познава критериите за оценка на дефектите

Умения

• Т
 ълкува резултатите от контрола
• К ласифицира вида на откритите дефекти
• П реценява годността на контролирания обект

Компетентности

• П
 рави точни и изчерпателни заключения за резултатите от контрола
• П рилага алтернативни методи за потвърждаване на резултатите от контрола, проявявайки съобразителност

Средства за оценяване Средство 1:
• П исмен изпит съгласно стандарта БДС EN 4179
Средство 2:
• П рактически изпит съгласно стандарта БДС EN 4179
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването
1. Оборудвана лаборатория или осигурено реално работно място
2. Осигурена необходимата апаратура за БРК
3. Осигурена необходимата документация за БРК
Критерии за оценяване За средства 1 и 2:
1. Подбира и познава апаратура за Р БРК
2. Подготвя обекта за контрол и приложение на Р БРК
3. Извършва БРК в съответствие с инструкциите и стандартите
4. Открива, описва и документира резултатите от Р БРК
*Оценяване на писмения и практическия изпит съгласно стандарта БДС EN 4179

ЕРУ 35
Наименование
на единицата:

Рентгенов (Р) безразрушителен контрол (БРК)
(Ниво 3 съгласно БДС EN 4179)

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Авиационен техник

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Резултат от учене 35.1: Запознат е с процесите в атомното ядро и видовете лъчение при Р БРК
Знания

• П
 ознава експертно историята на ядрените процеси и х-лъчение
• Познава експертно произхода на гама- и х-лъчението като видове електромагнитни вълни и спектъра им
• О пределя приложението на радиографията и видовете радиация
• Р азпознава експертно начините за измерване на радиацията
• О писва структурата на радиографичните филми
• Познава експертно, определя и организира условията за провеждане на
радиографичен контрол
• О писва процесите при контрола
• О пределя експертно видовете филми за всеки тип контрол
• Подбира експертно съответните стандарти за контрола
• М аркира експертно експозициите за определен контрол
• О писва структурата на рентгеновите тръби
• Н азовава влиянието на радиацията върху човешкия организъм
• Р азпознава разликата между х-лъчите и гама-лъчението
• Познава технологията на рентгеновия контрол в авиационната промишленост
• Познава изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на БРК
• Подбира образци за практически упражнения и изпит

Умения

• В
 ладее английски език на ниво да прочита, разбира, създава и превежда
документите, свързани с контрола
• К онтролира и изпълнява настройването на апаратурата за контрол
• О пределя експозицията при рентгенов контрол
• П реценява вида на филма при контрола
• Р азчита наличната радиация по дозиметричните уреди
• П реценява условията за провеждане на контрола
• Р азчита съответния стандарт за определен контрол

БРОЙ 63

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3

• К
 омплектува рентгеновото оборудване при контрол
• П реценява безопасното отстояние на персонала при контрол
• П реценява влиянието на контрола върху околната среда и хората при
контрола
• О бработва рентгеновите филми след снимане
• А нализира и контролира изискванията за извършване на контрола
• Р азпознава причините за възникване на производствени и експлоатационни дефекти
• Упражнява изпит и контрол върху работата на по-ниските нива
• А нализира, създава, определя и осигурява обучение, изпитване и сертифициране на персонала по метода
• Подбира вида на изотопите при ядрените процеси
• П рилага изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на БРК
Компетентности

• А
 нализира, прилага и контролира инструкциите за извършване на контрола
съобразно вида на детайла за контрол
• О рганизира, прилага и ръководи контрола в съответствие със стандартите
и съответните документи
• Р азработва инструкции за извършване на контрола въз основа на своите
познания и опит
• О рганизира, контролира и ръководи качествено обучението на кадри с
по-ниско ниво по метода
• О дитира организации съгласно изискванията на БДС EN 4179
• Р азработва качествено и изчерпателно етапите на работа при всеки контрол
• Н азначава функциите на персонала при контрол, проявявайки отговорност
• П рилага навременно и адекватно мерки за сигурност при контрола и при
рискови ситуации
• Н аблюдава и контролира качествено работата на екип с по-ниско квалификационно ниво
• О рганизира по правилен и безопасен начин дозиметричния контрол по
време на работа

Резултат от учене 35.2: Познава експертно апаратурата за Р БРК
Знания

•
•
•
•
•
•
•

 ознава апаратурата за радиационен контрол
П
З нае апаратурата за дозиметричен контрол
О пределя вида на рентгеновите филми
Познава куплирането и настройката на апаратурата за контрол
З нае параметрите за настройване на апаратурата
Познава апаратурата за проявяване на радиационните филми
Познава инструкциите за аварийни ситуации

Умения

•
•
•
•
•
•
•
•
•

 ъздава инструкции за работа с апаратурата за радиационен контрол
С
П реценява настройването на апаратурата за определен контрол
С ъздава процедура за настройка и подготвя апаратурата за контрол
Т ълкува показанията на дозиметричните уреди
П реценява начина за проявявяне на филмите
И зчислява експозицията за работа на апаратурата
Н астройва апаратурата по дадената експозиция
П реценява плътността на изображението във филма
П реценява качеството на изображението на филма

Компетентности

• П
 рилага правилно технологията за проявяване на филмите
• П рилага точно корекции в настройката на апаратурата
• Р азработва качествено и изчерпателно инструкции за радиационен контрол,
проявявайки съобразителност
• Н аблюдава и контролира качествено работата на състав с по-ниско ниво
на квалификация, проявявайки отговорност
• Реагира адекватно при рискови ситуации по време на контрола

Резултат от учене 35.3: Анализира и отчита резултатите от контрола
Знания

• П
 ознава експертно стандартите за оценка на откритите дефекти
• Дефинира експертно критериите за оценка на дефектите
• Познава възможните причини за получените дефекти

Умения

•
•
•
•

 ълкува резултатите от контрола
Т
К ласифицира вида на откритите дефекти
П реценява годността на контролирания обект
Р азработва и попълва протоколи за отчет на контрола
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Компетентности

• П
 рави качествени и изчерпателни заключения за резултатите от контрола
• П рилага алтернативни методи за потвърждаване резултатите от контрола,
проявявайки съобразителност
• О дитира качествено външни агенции за обучение по метода
Средства за оценяване Средство 1:
• П исмен изпит съгласно БДС EN 4179
Средство 2:
• П рактически изпит съгласно БДС EN 4179
Условия за провеждане • 1. Оборудвана лаборатория или осигурено реално работно място
на оценяването
• 2 . Осигурена необходимата апаратура за Р БРК
• 3. Осигурена необходимата документация за Р БРК
Критерии за оценяване • 1. Подбира необходимата Р БРК апаратура
• 2 . Контролира подготовката на обекта за БРК
• 3. Контролира извършването на Р БРК в съответствие с разработените/
одобрените от него инструкции
• 4. Контролира документирането на резултатите от Р БРК
*Оценяване на писмения и практическия изпит съгласно изискванията на
стандарта БДС EN 4179

ЕРУ 36
Наименование
на единицата:

Визуално-оптичен (ВО) метод за безразрушителен контрол (БРК) (Ниво 1
съгласно БДС EN 4179)

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Авиационен техник

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Резултат от учене 36.1: Запознат е с теорията на светлината и визуалния контрол
Знания

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Умения

• В
 ладее английски език на ниво да прочита, разбира и превежда документите, свързани с контрола
• П реценява приложението на източниците на светлина и апаратурата за
ВО БРК
• О пределя състоянието на обекта за контрол
• П рилага изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на контрола

Компетентности

• С ъздава подходящи условия за провеждане на ВО БРК

 ефинира визуално-оптичния БРК
Д
Н азовава стандартите за контрол
З нае теорията на светлината
С вързва състоянието на здравето с контрола
С вързва състоянието на околната среда с контрола
Познава източниците на светлина
О писва устройството на лупи, бороскопи, ендоскопи и видеоскопи
Познава ограниченията при прилагане на ВО БРК
Познава изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на контрола

Резултат от учене 36.2: Познава апаратурата за ВО БРК
Знания

• П
 ознава устройството и работата на апаратурата и инструкциите за работа
с нея
• О писва картината при ВО БРК

Умения

• П
 реценява параметрите при ВО БРК
• Подготвя, настройва и проверява апаратурата за ВО БРК
• И зползва апаратурата за ВО БРК

Компетентности

• У
 частва в организацията и подготовката за изпълнението на ВО БРК, като
целесъобразно и отговорно подбира методите за контрол и необходимите
оборудване, документация и материали

Резултат от учене 36.3: Анализира и отчита резултатите от ВО БРК
Знания

• Познава методите и стандартите за оценка на откритите дефекти

Умения

• О ткрива и описва резултатите от ВО БРК
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• П
 одготвя качествено и отговорно първична информация за резултатите
от ВО БРК

Средства за оценяване Средство 1:
• П исмен изпит съгласно стандарта БДС EN 4179
Средство 2:
• П рактически изпит съгласно стандарта БДС EN 4179
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването
1. Оборудвана лаборатория или осигурено реално работно място
2. Осигурена необходимата апаратура и консумативи за БРК
3. Осигурена необходимата документация за БРК
Критерии за оценяване За средства 1 и 2:
1. Подбира и познава апаратура за ВО БРК
2. Подготвя обекта за контрол и приложение на метода за БРК
3. Извършва БРК в съответствие с инструкциите и стандартите
4. Открива, описва и документира резултатите от БРК
*Оценяване на писмения и практическия изпит съгласно стандарта БДС EN 4179

ЕРУ 37
Наименование
на единицата:
Ниво според НКР:
Ниво според ЕКР:
Наименование
на професията:
Ниво според НКР:
Ниво според ЕКР:
Резултат от учене 37.1:
Знания

Визуално-оптичен (ВО) метод за безразрушителен контрол (БРК) (Ниво 2
съгласно БДС EN 4179)
4
4
Авиационен техник

4
4
Запознат е с теорията на светлината и визуалния контрол
• К ласифицира различните видове визуален контрол
• Дефинира визуално-оптичния БРК
• О пределя условията за БРК
• Н азовава стандартите за ВО БРК
• Познава теорията на светлината
• С вързва състоянието на здравето с контрола
• С вързва състоянието на околната среда с контрола
• Познава източниците на светлина
• Р азграничава средствата за извършване на контрола
• О писва устройството на лупи, бороскопи, ендоскопи и видеоскопи
• Познава изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на контрола
Умения
• В ладее английски език на ниво да прочита, разбира и превежда документите, свързани с контрола
• С пазва изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на контрола
• И зпълнява настройване и проверка на апаратура за ВО БРК
• П реценява приложението на източниците на светлина и апаратурата за БРК
• В ъзпроизвежда наблюдавания образ чрез фотография
• Т ълкува резултатите от контрола
• Р азчита показанията на оптичните прибори
• О писва състоянието на обекта за БРК
• М аркира и измерва наблюдаваните дефекти
• Р азпознава причините за възникване на производствени и експлоатационни дефекти
Компетентности
• Н аблюдава и контролира качествено работата на персонал с по-ниско ниво
на квалификация
• А нализира и прилага инструкциите за извършване на контрола съобразно
вида на детайла за контрол
• П рилага и ръководи контрола в съответствие със стандартите и съответните документи
• Р азработва инструкции за извършване на контрола въз основа на своите
познания, опит, изискванията за ниво 2 и изискванията на документите
Резултат от учене 37.2: Познава апаратурата за ВО БРК
Знания
• И зползва различни видове апаратура и приспособления в зависимост от
обекта за контрол
• Познава устройството на апаратурата за БРК и инструкциите за работа
• О писва картината при БРК
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Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

• П
 одбира подходящата апаратура за определен БРК, като демонстрира
съобразителност
• П роверява правилно и отговорно настройването на апаратурата
• П рилага подходяща алтернативна апаратура и методи за контрол, проявявайки съобразителност

 астройва апаратурата за БРК
Н
П реценява параметрите при оптичен контрол
Т ълкува картината при наблюдение
К ласифицира откритите дефекти
В ъзпроизвежда наблюдавания образ в протокол

Резултат от учене 37.3: Анализира и отчита резултатите от ВО БРК
Знания

• П
 ознава стандартите и документите за оценка на откритите дефекти
• Познава документите и критериите за оценка на дефектите

Умения

• К
 ласифицира вида на откритите дефекти
• О ткрива, описва и оценява годността на контролирания обект
• П рилага протокол за извършения контрол

Компетентности

• П
 рави верни и изчерпателни заключения за резултатите от ВО БРК
• О писва, съставя и прилага документация за извършения БРК, проявявайки
самостоятелност и отговорност
• Р ъководи качествено и отговорно работата на персонала с по-ниско ниво
на квалификация

Средства за оценяване Средство 1:
• П исмен изпит съгласно стандарта БДС EN 4179
Средство 2:
• П рактически изпит съгласно стандарта БДС EN 4179
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването
1. Оборудвана лаборатория или осигурено реално работно място
2. Осигурена необходимата апаратура за ВО БРК
3. Осигурена необходимата документация за ВО БРК
Критерии за оценяване За средства 1 и 2:
1. Подбира и познава апаратура за ВО БРК
2. Подготвя обекта за контрол и приложение на метода за БРК
3. Извършва БРК в съответствие с инструкциите и стандартите
4. Открива, описва и документира резултатите от БРК
5. Съставяне на инструкция за изпитване без разрушаване
*Оценяване на писмения и практически изпит съгласно стандарта БДС EN 4179

ЕРУ 38
Наименование
на единицата:

Визуално-оптичен (ВО) метод за безразрушителен контрол (БРК) (Ниво 3
съгласно БДС EN 4179)

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Авиационен техник

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Резултат от учене 38.1: Запознат е експертно с теорията на светлината и визуалния контрол
Знания

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 ефинира експертно визуално-оптичния контрол
Д
О пределя експертно условията за ВО БРК
Н азовава експертно стандартите за ВО БРК
Познава теорията на светлината
С вързва състоянието на здравето с контрола
С вързва състоянието на околната среда с контрола
Познава източниците на светлина
Р азграничава експертно средствата за извършване на контрола
О писва устройството на лупи, бороскопи, ендоскопи и видеоскопи
Познава изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на БРК
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Умения

• В
 ладее английски език на ниво да прочита, разбира, създава и превежда
документите, свързани с контрола
• П рилага изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на БРК
• С ъздава и изпълнява настройване на апаратура за контрол
• В ъзпроизвежда експертно наблюдавания образ чрез фотография
• Подбира образци за практически упражнения и изпит
• О рганизира и определя необходимите условия за контрол
• Р азпознава причините за възникване на производствени и експлоатационни дефекти
• Упражнява изпит и контрол върху работата на по-ниските нива
• А нализира, създава, определя и осигурява обучение, изпитване и сертифициране на персонала по метода
• К ласифицира различните видове визуален контрол
• П реценява приложението на източниците на светлина и апаратурата за
контрол
• Т ълкува резултатите от контрола
• Р азчита показанията на оптичните прибори
• О писва състоянието на обекта за контрол
• М аркира и измерва наблюдаваните дефекти

Компетентности

• А
 нализира, контролира, одобрява и прилага инструкциите за извършване
на контрола съобразно вида на детайла за БРК
• С ъздава, одобрява, организира, прилага и ръководи ВО БРК в съответствие
със стандартите и свързаните с него документи
• О добрява и разработва инструкции за извършване на ВО БРК въз основа
на документите, изискванията за ниво 3 и своите познания и опит
• О добрява, организира, контролира и ръководи обучението на кадри с пониско ниво по метода, проявявайки отговорност
• К онтролира, анализира, оценява и качествено ръководи работата на пониски нива, проявявайки отговорност
• О дитира организации съгласно изискванията на БДС EN 4179
• С ъздава и котролира квалификациония процес съгласно изискванията на
БДС EN 4179

Резултат от учене 38.2: Познава апаратурата за ВО БРК
Знания

• П
 ознава устройството на ВО апаратура и създава инструкциите за работа
с нея
• Познава особеностите на аналоговите и електроизмервателните уреди

Умения

• С
 ъздава и одобрява процедура за настройка на апаратурата за БРК
• И зползва различни видове апаратура и приспособления в зависимост от
обекта за контрол
• О писва картината при контрола
• В ъзпроизвежда наблюдавания образ в протокол
• П реценява и подбира необходимите уреди, аксесоари, материали и принадлежности за БРК
• С ъздава, оценява и одобрява параметрите за провеждане на БРК
• П рилага различни източници на светлина
• Т ълкува картината при наблюдение
• К ласифицира откритите дефекти

Компетентности

• П
 рилага правилно различна апаратура при наблюдение
• П роверява качествено и отговорно настройването на апаратурата
• П редлага, одобрява и прилага алтернативен БРК при необходимост, проявявайки точна преценка

Резултат от учене 38.3: Анализира и отчита резултатите от ВО БРК
Знания

• П
 ознава експертно стандартите за оценка на откритите дефекти
• Познава експертно критериите за оценка на дефектите
• Демонстрира експертни знания относно причините за получените дефекти

Умения

•
•
•
•
•

 ълкува експертно резултатите от ВО БРК
Т
К ласифицира вида на откритите дефекти
П реценява експертно годността на контролирания обект
Р азработва, одобрява и оценява протоколи за отчет на БРК
П рилага протокол за извършения контрол
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• Р
 ъководи работата на персонала с по-ниско ниво на квалификация, проявявайки отговорност
• Р азработва експертно инструкции за контрол по метода, отчитайки всички
негови особености
• О дитира качествено външни агенции за обучение по контрола

Средства за оценяване Средство 1:
• П исмен изпит съгласно БДС EN 4179
Средство 2:
• П рактически изпит съгласно БДС EN 4179
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването
1. Оборудвана лаборатория или осигурено реално работно място
2. Осигурена необходимата апаратура за ВО БРК
3. Осигурена необходимата документация за ВО БРК
Критерии за оценяване За средства 1 и 2:
1. Подбира необходимата ВО апаратура
2. Контролира подготовката на обекта за БРК
3. Контролира извършването на ВО БРК в съответствие с разработените/
одобрените от него инструкции
4. Контролира документирането на резултатите от ВО БРК
*Оценяване на писмения и практическия изпит съгласно изискванията на стандарта БДС EN 4179

ЕРУ 39
Наименование
на единицата:

Tермографски (Т) безразрушителен контрол (БРК)
(Ниво 1 съгласно БДС EN 4179)

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Авиационен техник

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Резултат от учене 39.1: Запознат е с основите на електромагнетизма, физичните принципи за термографския контрол и свързаните с тях познания
Знания

• П
 ознава основите на електромагнетизма
• П ознава електромагнитния спектър, условията за топлопреминаване,
отражение и пропускане, както и факторите, влияещи върху излъчване,
отражение и пропускливост
• Познава физичните закони, свързани с топлоотдаване и топлоприемане
• Познава основите и специфичните особености на Т БРК
• О писва обработката на детайлите преди и след контрола
• Познава стандартите и работните документи за извършване на Т БРК
• Дефинира ограниченията при прилагане на контрола
• Познава основите на останалите методи на безразрушителен контрол
• Познава методите за добиването и обработката на детайлите, подлежащи
на БРК
• Познава изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на контрола

Умения

• В
 ладее английски език на ниво да прочита, разбира, създава и превежда
документите, свързани с контрола
• И зпълнява настройване на апаратура за Т БРК
• С
 пазва изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на Т БРК
• Р азпознава причините за възникване на производствени и експлоатационни дефекти

Компетентности

• П
 рилага стриктно инструкциите за извършване на БРК съобразно вида
на детайла за контрол
• П рилага контрола в съответствие със стандартите и свързаните с него
документи

Резултат от учене 39.2: Познава термографската апаратура за безразрушителен контрол
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Знания

• П
 ознава устройството и работата на апаратурата и инструкциите за работа
с нея

Умения

• П
 одготвя, настройва и проверява апаратурата за Т БРК
• И зползва апаратурата за Т БРК

Компетентности

• У
 частва в организацията и подготовката за изпълнението на БРК, като
целесъобразно и отговорно подбира методите за контрол и необходимите
оборудване, документация и материали

Резултат от учене 39.3: Открива, отчита и докладва резултатите от Т БРК
Знания

• Познава методите и стандартите за оценка на откритите дефекти

Умения

• О ткрива и описва резултатите от Т БРК

Компетентности

• П
 одготвя качествено и отговорно първична информация за резултатите
от Т БРК

Средства за оценяване Средство 1:
• П исмен изпит съгласно стандарта БДС EN 4179
Средство 2:
• П рактически изпит съгласно стандарта БДС EN 4179
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването
1. Оборудвана лаборатория или осигурено реално работно място
2. Осигурена необходимата апаратура и консумативи за Т БРК
3. Осигурена необходимата документация за Т БРК
Критерии за оценяване За средства 1 и 2:
1. Подбира и познава апаратура за Т контрол
2. Подготвя обекта за контрол и приложение на метода за БРК
3. Извършва БРК в съответствие с инструкциите и стандартите
4. Открива, описва и документира резултатите от БРК
*Оценяване на писмения и практическия изпит съгласно стандарта БДС EN 4179

ЕРУ 40
Наименование
на единицата:

Tермографски (Т) безразрушителен контрол (БРК)
(Ниво 2 съгласно БДС EN 4179)

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Авиационен техник

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Резултат от учене 40.1: Запознат е с основите на електромагнетизма, физичните принципи за термографския БРК и свързаните с тях познания
Знания

• П
 ознава основите на електромагнетизма
• П ознава електромагнитния спектър, условията за топлопреминаване,
отражение и пропускане, както и факторите, влияещи върху излъчване,
отражение и пропускливост
• Познава физичните закони, свързани с топлоотдаване и топлоприемане
• Познава основите и специфичните особености на Т БРК
• О писва обработката на детайлите преди и след Т БРК
• Познава стандартите и работните документи за извършване на Т БРК
• Дефинира ограниченията при прилагане на Т БРК
• Познава основите на останалите методи на БРК
• Познава методите за добиването и обработката на детайлите за Т БРК
• Познава изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на контрола

Умения

• В
 ладее английски език на ниво да прочита, разбира и превежда документите, свързани с контрола
• И зпълнява настройване и проверка на апаратура за Т БРК
• А нализира изискванията за извършване на Т БРК
• Р азпознава причините за възникване на производствени и експлоатационни дефекти
• С пазва изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на контрола

С Т Р.
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• А
 нализира инструкциите за извършване на Т БРК съобразно вида на детайла за контрол
• П рилага и ръководи контрола в съответствие със стандартите и свързаните
с него документи
• Р азработва инструкции за извършване на Т БРК въз основа на своите
познания, опит, изискванията за ниво 2 и изискванията на документите
• Н аблюдава и качествено ръководи работата на по-ниските нива, проявявайки отговорност

Резултат от учене 40.2: Познава апаратурата за Т БРК
Знания

• П
 ознава устройството на апаратурата за Т БРК и инструкциите за работа
• Познава особеностите на електроизмервателните термографски уреди

Умения

• Н
 астройва и подготвя термографската апаратура за БРК
• П реценява и подбира необходимите аксесоари, материали, консумативи и
принадлежности за Т БРК
• К ласифицира откритите дефекти

Компетентности

• П
 одбира подходящата термографска апаратура за определен БРК, като
демонстрира съобразителност
• П роверява качествено и отговорно настройването на апаратурата
• П рилага подходяща алтернативна апаратура и методи за контрол, проявявайки съобразителност

Резултат от учене 40.3: Анализира и отчита резултатите от Т БРК
Знания

• П
 ознава стандартите и документите за оценка на откритите дефекти
• Познава документите и критериите за оценка на дефектите
• З нае причините за получените дефекти

Умения

• К
 ласифицира вида на откритите дефекти
• О ткрива, описва и оценява годността на контролирания обект

Компетентности

• П
 рави верни и изчерпателни заключения за резултатите от Т БРК
• О писва, съставя и прилага документация за извършения БРК, проявявайки
самостоятелност и отговорност

Средства за оценяване Средство 1:
• П исмен изпит съгласно стандарта БДС EN 4179
Средство 2:
• П рактически изпит съгласно стандарта БДС EN 4179
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването
1. Оборудвана лаборатория или осигурено реално работно място
2. Осигурена необходимата апаратура за Т БРК
3. Осигурена необходимата документация за Т БРК
Критерии за оценяване За средства 1 и 2:
1. Подбира и познава апаратура за термографския контрол
2. Подготвя обекта за контрол и приложение на метода за БРК
3. Извършва БРК в съответствие с инструкциите и стандартите
4. Открива, описва и документира резултатите от Т БРК
*Оценяване на писмения и практическия изпит съгласно стандарта БДС EN 4179

ЕРУ 41
Наименование
на единицата:

Tермографски (Т) безразрушителен контрол (БРК)
(Ниво 3 съгласно БДС EN 4179)

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Авиационен техник

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Резултат от учене 41.1: Запознат е с основите на електромагнетизма, физичните принципи за термографския контрол и свързаните с тях познания
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Знания

• П
 ознава експертно основите на електромагнетизма
• Познава експертно електромагнитния спектър, условията за топлопреминаване, отражение и пропускане, както и факторите, влияещи върху
излъчване, отражение и пропускливост
• Познава експертно физичните закони, свързани с топлоотдаване и топлоприемане
• О писва обработката на детайлите преди и след Т БРК
• Познава експертно стандартите и работните документи за извършване на
Т БРК
• Познава ограниченията при прилагане на Т БРК
• Познава експертно основите на останалите методи на БРК
• Познава методите за добиването и обработката на детайлите за БРК
• Познава изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на БРК

Умения

• В
 ладее английски език на ниво да прочита, разбира, създава и превежда
документите, свързани с контрола
• П рилага изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на БРК
• К онтролира, анализира и документира настройката на апаратура за Т БРК
• А нализира, контролира и документира изискванията за извършване на Т БРК
• Р азпознава причините за възникване на производствени и експлоатационни дефекти
• Упражнява изпити и контрол върху работата на по-ниските нива
• А нализира, създава, определя и осигурява обучение, изпитване и сертифициране на персонала по метода
• Подбира образци за практически упражнения и изпити
• С ъздава, организира и определя необходимите условия за Т БРК

Компетентности

• А
 нализира, контролира, одобрява и прилага инструкциите за извършване
на контрола съобразно вида на детайла за БРК
• С ъздава, одобрява, организира, прилага и ръководи Т БРК в съответствие
със стандартите и свързаните с него документи
• О добрява и разработва инструкции за извършване на Т БРК въз основа на
документите, изискванията за ниво 3 и своите познания и опит
• О добрява, организира, контролира и ръководи обучението на кадри с пониско ниво по метода, проявявайки отговорност
• К онтролира, анализира, оценява и ръководи работата на по-ниски нива,
проявявайки отговорност
• О дитира организации съгласно изискванията на БДС EN 4179
• С ъздава и котролира квалификациония процес съгласно изискванията на
БДС EN 4179

Резултат от учене 41.2: Познава експертно апаратурата за Т БРК
Знания

• П
 ознава устройството на термографската апаратура
• Познава особеностите на аналоговите и електроизмервателните уреди

Умения

• С
 ъздава инструкциите за работа с термографската апаратура
• И зползва различни видове апаратура и приспособления в зависимост от
обекта за контрол
• С ъздава и одобрява процедура за настройка на апаратурата за Т БРК
• П реценява и подбира необходимите уреди, аксесоари, материали и принадлежности за Т БРК
• С ъздава, оценява и одобрява параметрите за провеждане на Т БРК

Компетентности

• П
 одбира и одобрява подходящата апаратура за определен Т БРК, като
демонстрира съобразителност
• П редлага, одобрява и прилага алтернативен БРК при необходимост, проявявайки точна преценка

Резултат от учене 41.3: Анализира и оценява резултатите от Т БРК
Знания

• П
 ознава експертно стандартите за оценка на откритите дефекти
• Познава експертно критериите за оценка на дефектите
• Познава възможните причини за получените дефекти

Умения

•
•
•
•

 ълкува експертно резултатите от Т БРК
Т
К ласифицира вида на откритите дефекти
П реценява експертно годността на контролирания обект
Р азработва, одобрява и оценява протоколи за отчет на Т БРК
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• П
 рави експертни заключения за резултатите от Т БРК, проявявайки отговорност
• П рилага алтернативни методи за потвърждаване резултатите от Т БРК при
необходимост, проявявайки точна преценка

Средства за оценяване Средство 1:
• П исмен изпит съгласно БДС EN 4179
Средство 2:
• П рактически изпит съгласно БДС EN 4179
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването
1. Оборудвана лаборатория или осигурено реално работно място
2. Осигурена необходимата апаратура за Т БРК
3. Осигурена необходимата документация за Т БРК
Критерии за оценяване За средства 1 и 2:
1. Подбира необходимата T апаратура
2. Контролира подготовката на обекта за БРК
3. Контролира извършването на Т БРК в съответствие с разработените/
одобрените от него инструкции
4. Контролира документирането на резултатите от Т БРК
*Оценяване на писмения и практическия изпит съгласно изискванията
стандарта БДС EN 4179

ЕРУ 42
Наименование
на единицата:

Безразрушителен контрол (БРК) на херметичност (Х)
(Ниво 1 съгласно БДС EN 4179)

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Авиационен техник

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Резултат от учене 42.1: Запознат е с основните физични принципи за контрола на херметичност и
свързаните с тях познания
Знания

•
•
•
•
•
•
•
•

Умения

• В
 ладее английски език на ниво да прочита, разбира, създава и превежда
документите, свързани с контрола
• И зпълнява настройване на апаратура за БРК Х
• С пазва изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на БРК Х
• Р азпознава причините за възникване на производствени и експлоатационни дефекти
• Докладва за оценяване резултатите от контрола

Компетентности

• П
 рилага стриктно инструкциите за извършване на БРК съобразно вида
на детайла за контрол
• П рилага контрола в съответствие със стандартите и свързаните с него
документи

 ознава основните закони на физиката на флуидите
П
Познава основите и специфичните особености на БРК Х
О писва обработката на детайлите преди и след контрола
Познава стандартите и работните документи за извършване на БРК Х
Дефинира ограниченията при прилагане на контрола
Познава основите на останалите методи на безразрушителен контрол
Познава методите за добиването и обработката на детайлите за контрол
Познава изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на контрола

Резултат от учене 42.2: Познава апаратурата за безразрушителен контрол
Знания

• П
 ознава устройството и работата на апаратурата и инструкциите за работа
с нея
• Познава особеностите на аналоговите и електроизмервателните уреди

Умения

• П
 одготвя, настройва и проверява апаратурата за БРК Х
• И зползва апаратурата за БРК Х

БРОЙ 63
Компетентности
Резултат от учене 42.3:
Знания
Умения
Компетентности
Средства за оценяване

Условия за провеждане
на оценяването
Критерии за оценяване

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 3

• У
 частва в организацията и подготовката за изпълнението на БРК, като
целесъобразно и отговорно подбира методите за контрол и необходимите
оборудване, документация и материали
Отчита и докладва резултатите от контрола
• Познава методите и стандартите за оценка на откритите дефекти
• И зброява причините за получените дефекти
• О ткрива и описва резултатите от БРК Х
• Подготвя качествено и отговорно първична информация за резултатите
от БРК Х
Средство 1:
• П исмен изпит съгласно стандарта БДС EN 4179
Средство 2:
• П рактически изпит съгласно стандарта БДС EN 4179
За средства 1 и 2:
1. Оборудвана лаборатория или осигурено реално работно място
2. Осигурена необходимата апаратура и консумативи за БРК Х
3. Осигурена необходимата документация за БРК Х
За средства 1 и 2:
1. Подбира и познава апаратура за херметичност БРК
2. Подготвя обекта за контрол и приложение на метода за БРК
3. Извършва БРК в съответствие с инструкциите и стандартите
4. Открива, описва и документира резултатите от БРК
*Оценяване на писмения и практическия изпит съгласно стандарта БДС EN 4179

ЕРУ 43
Наименование
на единицата:

Безразрушителен контрол (БРК) на херметичност (Х)
(Ниво 2 съгласно БДС EN 4179)

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Авиационен техник

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Резултат от учене 43.1: Запознат е с основните физични принципи за контрола на херметичност и
свързаните с тях познания
Знания

• П
 ознава основните закони на физиката на флуидите: Газови закони и основи, Кинетична теория на газ, Брауновото движение; P-V и P-T диаграми;
закони на Паскал, Чарлз, Бойл и Гей-Люсак
• Познава основите и специфичните особености на БРК Х
• О писва обработката на детайлите преди и след БРК Х
• Познава стандартите и работните документи за извършване на БРК Х
• Дефинира ограниченията при прилагане на БРК Х
• Познава методите за добиването и обработката на детайлите за БРК Х
• Познава изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на контрола

Умения

• В
 ладее английски език на ниво да прочита, разбира и превежда документите, свързани с контрола
• С пазва изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на контрола
• И зпълнява настройване и проверка на апаратура за БРК Х
• А нализира изискванията за извършване на БРК Х
• Р азпознава причините за възникване на производствени и експлоатационни дефекти

Компетентности

• А
 нализира инструкциите за извършване на БРК Х съобразно вида на детайла за контрол
• П рилага и ръководи контрола в съответствие със стандартите и свързаните
с него документи
• Р азработва инструкции за извършване на БРК Х въз основа на своите
познания, опит, изискванията за ниво 2 и изискванията на документите
• Н аблюдава и ръководи качествено работата на по-ниските нива, проявявайки отговорност

С Т Р.
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Резултат от учене 43.2: Познава апаратурата за БРК Х
Знания

• П
 ознава устройството на апаратурата за БРК Х и инструкциите за работа
• Познава особеностите на аналоговите и електроизмервателните уреди

Умения

• Н
 астройва и подготвя апаратурата за БРК Х
• П реценява и подбира необходимите аксесоари, материали, консумативи и
принадлежности за БРК Х
• К ласифицира откритите дефекти

Компетентности

• П
 одбира подходящата апаратура за определен БРК, като демонстрира
съобразителност
• Н аблюдава и качествено ръководи работата на по-ниските нива, проявявайки отговорност

Резултат от учене 43.3: Анализира и отчита резултатите от БРК Х
Знания

• П
 ознава стандартите и документите за оценка на откритите дефекти
• Познава документите и критериите за оценка на дефектите

Умения

• К
 ласифицира вида на откритите дефекти
• О ткрива, описва и оценява годността на контролирания обект

Компетентности

• П
 рави верни и изчерпателни заключения за резултатите от БРК Х
• О писва, съставя и прилага документация за извършения БРК, проявявайки
самостоятелност и отговорност

Средства за оценяване Средство 1:
• П ровеждане на писмен изпит съгласно стандарта БДС EN 4179
Средство 2:
• П ровеждане на практически изпит съгласно стандарта БДС EN 4179
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването
1. Оборудвана лаборатория или осигурено реално работно място
2. Осигурена необходимата апаратура за БРК
3. Осигурена необходимата документация за БРК
Критерии за оценяване За средства 1 и 2:
1. Подбира и познава апаратура за LТ контрол
2. Подготвя обекта за контрол и приложение на метода за БРК
3. Извършва БРК в съответствие с инструкциите и стандартите
4. Открива, описва и документира резултатите от БРК Х
5. Съставяне на инструкция за изпитване без разрушаване
*Оценяване на писмения и практическия изпит съгласно стандарта БДС EN 4179

ЕРУ 44
Наименование
на единицата:

Безразрушителен контрол (БРК) на херметичност (Х) (Ниво 3 съгласно БДС
EN 4179)

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Наименование
на професията:

Авиационен техник

Ниво според НКР:

4

Ниво според ЕКР:

4

Резултат от учене 44.1: Запознат е с основните физични принципи за контрола на херметичност и
свързаните с тях познания
Знания

• П
 ознава експертно основните закони на физиката на флуидите: Газови
закони и основи, Кинетична теория на газ, Брауновото движение; P-V и
P-T диаграми; закони на Паскал, Чарлз, Бойл и Гей-Люсак
• Познава експертно основите и специфичните особености на БРК Х
• О писва обработката на детайлите преди и след БРК Х
• Познава експертно стандартите и работните документи за извършване на
БРК Х
• Дефинира ограниченията при прилагане на БРК Х
• Познава експертно основите на останалите методи на БРК
• Познава методите за добиването и обработката на детайлите за БРК
• Познава изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на БРК

БРОЙ 63
Умения

Компетентности

Резултат от учене 44.2:
Знания
Умения

Компетентности

Резултат от учене 44.3:
Знания
Умения

Компетентности

Средства за оценяване

Условия за провеждане
на оценяването
Критерии за оценяване

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5

• В
 ладее английски език на ниво да прочита, разбира, създава и превежда
документите, свързани с контрола
• П рилага изискванията за безопасност и опазване на околната среда при
извършване на БРК
• К онтролира, анализира и документира настройката на апаратура за БРК Х
• А нализира, контролира и документира изискванията за извършване на БРК Х
• Р азпознава причините за възникване на производствени и експлоатационни дефекти
• Упражнява изпити и контрол върху работата на по-ниските нива
• А нализира, създава, определя и осигурява обучение, изпитване и сертифициране на персонала по метода
• Подбира образци за практически упражнения и изпити
• С ъздава, организира и определя необходимите условия за БРК Х
• А нализира, контролира, одобрява и прилага инструкциите за извършване
на контрола съобразно вида на детайла за БРК
• С ъздава, одобрява, организира, прилага и ръководи БРК в съответствие
със стандартите и свързаните с него документи
• О добрява и разработва инструкции за извършване на БРК въз основа на
документите, изискванията за ниво 3 и своите познания и опит
• О добрява, организира, контролира и ръководи обучението на кадри с пониско ниво по метода, проявявайки отговорност
• К онтролира, анализира, оценява и качествено ръководи работата на пониски нива, проявявайки отговорност
• О дитира организации съгласно изискванията на БДС EN 4179
• С ъздава и контролира квалификационния процес съгласно изискванията
на БДС EN 4179
Познава експертно апаратурата за безразрушителен контрол
• Познава устройството на херметичната апаратура
• Познава особеностите на аналоговите и електроизмервателните уреди
• С ъздава инструкциите за работа с херметичната апаратура
• С ъздава и одобрява процедура за настройка на апаратурата за БРК Х
• П реценява и подбира необходимите уреди, аксесоари, материали и принадлежности за БРК Х
• С ъздава, оценява и одобрява параметрите за провеждане на БРК Х
• Подбира и одобрява подходящата апаратура за определен БРК, като демонстрира съобразителност
• П редлага, одобрява и прилага алтернативен БРК при необходимост, проявявайки точна преценка
Анализира и отчита резултатите от контрола
• Познава експертно стандартите за оценка на откритите дефекти
• Познава експертно критериите за оценка на дефектите
• Демонстрира експертни знания по причините за получените дефекти
• Т ълкува експертно резултатите от БРК Х
• К ласифицира вида на откритите дефекти
• П реценява експертно годността на контролирания обект
• Р азработва, одобрява и оценява протоколи за отчет на БРК Х
• П рави експертни заключения за резултатите от БРК Х, проявявайки отговорност
• П рилага алтернативни методи за потвърждаване резултатите от БРК Х
при необходимост, проявявайки точна преценка
• Р азработва качествено инструкции за контрол по метода
Средство 1:
• П исмен изпит съгласно БДС EN 4179
Средство 2:
• П рактически изпит съгласно БДС EN 4179
За средства 1 и 2:
1. Оборудвана лаборатория или осигурено реално работно място
2. Осигурена необходимата апаратура за БРК Х
3. Осигурена необходимата документация за БРК Х
За средства 1 и 2:
1. Подбира необходимата БРК Х апаратура
2. Контролира подготовката на обекта за БРК
3. Контролира извършването на БРК Х в съответствие с разработените/
одобрените от него инструкции
4. Контролира документирането на резултатите от БРК Х
*Оценяване на писмения и практическия изпит съгласно изискванията на
стандарта БДС EN 4179
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Специфична професионална подготовка за специалност „Експлоатация и ремонт на летателни апарати“ – четвърта степен на професионална квалификация
ЕРУ 45
Наименование
на единицата:

Техническо обслужване на ВС – включва и всички теми, разглеждани в
модули 7А и 7В (Техническо обслужване) от Регламент (ЕС) № 1321/2014 и
неговите изменения
5
5
Авиационен техник

Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование
на професията:
Ниво по НКР:
5
Ниво по ЕКР:
5
Резултат от учене 45.1: Извършва техническо обслужване на конструкцията на ВС
Знания
• Познава основните елементи на конструкцията на ВС и техните функции
• О бяснява функционални и принципни схеми и действието на елементите
на конструкцията на ВС
• И зброява и дефинира основни, подлежащи на контрол, параметри и характеристики на елементи на конструкцията на ВС
• Познава методики за проверка на елементите на конструкцията на ВС
• З нае технологиите за извършване на ремонти на конструкцията на ВС
Умения
• Р азличава изправните от неизправните състояния на елементите на конструкцията на ВС
• Р аботи с инструменти и уреди за проверка и отстраняване на дефекти
• П редварително подготвя необходимите материали в зависимост от вида
на работата
• Подбира документацията, инструментите и уредите, свързани с методики
за проверка на елементите на конструкцията на ВС
• О бработва, оценява и документира резултатите от проверката на конструкцията на ВС
Компетентности
• П рилага точно зададените схеми и условия за проверка
• И змерва прецизно технически параметри и характеристики, спазвайки
инструкциите и технологичната документация
• И здава документи за допускане в експлоатация на конструкцията на ВС
след техническо обслужване в съответствие с установените норми
Резултат от учене 45.2: Извършва техническо обслужване и отстранява дефекти по двигателите на ВС
Знания
• Познава видовете двигатели на ВС и тяхното действие
• О бяснява функционални и принципни схеми на двигателите на ВС
• И зброява и дефинира основни, подлежащи на контрол, параметри и характеристики на двигатели на ВС
• Познава методики за проверка на параметри и характеристики на двигатели на ВС
• З нае технологиите за извършване на незначителни ремонти на двигатели
на ВС
Умения
• Р азличава изправните от неизправните състояния на двигателите на ВС
• И збира материали и инструменти
• Работи с инструменти и уреди за проверка и отстраняване на прости дефекти
• Подбира документацията, инструментите и уредите, свързани с методики
за проверка на параметри и характеристики на двигатели на ВС
• О бработва, оценява и документира резултатите от проверката на двигателите
Компетентности
• П рилага точно зададените схеми и условия за проверка
• И збира правилно необходимите материали и инструменти в зависимост
от вида на дефектите
• И змерва прецизно технически параметри и характеристики, спазвайки
инструкциите и технологичната документация
• И здава документи за допускане в експлоатация на двигателите на ВС след
техническо обслужване в съответствие с установените норми
Резултат от учене 45.3: Извършва техническо обслужване и отстранява дефекти на механичните
системи на ВС
Знания
• Познава механичните системи на ВС и обяснява тяхното действие
• О бяснява функционални и принципни схеми на механичните системи на ВС
• И зброява и дефинира основни, подлежащи на контрол, параметри и характеристики на механичните системи на ВС
• Познава методики за проверка на параметри и характеристики на механичните системи на ВС
• З нае технологиите за извършване на незначителни ремонти на механичните системи на ВС
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• О
 бработва, оценява и документира резултатите от проверката на механичните системи
• Р азличава изправните от неизправните състояния на механичните системи
на ВС
• И збира необходимите материали и инструменти в зависимост от вида на
дефектите
• Подбира документацията, инструментите и уредите, свързани с методики
за проверка на параметри и характеристики на механичните системи на ВС
• Работи с инструменти и уреди за проверка и отстраняване на прости дефекти
Компетентности
• П рилага точно зададените схеми и условия за проверка
• И змерва прецизно технически параметри и характеристики, спазвайки
инструкциите и технологичната документация
• И здава документи за допускане в експлоатация на механичните системи
на ВС в съответствие с установените норми
Резултат от учене 45.4: Извършва техническо обслужване и отстранява дефекти на електрическите
системи на ВС
Знания
• Познава електрическите системи на ВС и тяхното действие;
• О бяснява функционални и принципни схеми на електрическите системи
на ВС
• И зброява и дефинира основни, подлежащи на контрол, параметри и характеристики на електрическите системи на ВС
• Познава методики за проверка на параметри и характеристики на електрическите системи на ВС
• З нае технологиите за извършване на незначителни ремонти на електрическите системи на ВС
Умения
• Подбира документацията, инструментите и уредите, свързани с методики за
проверка на параметри и характеристики на електрическите системи на ВС
• Р азличава изправните от неизправните състояния на електрическите системи на ВС
• И збира необходимите материали и инструменти в зависимост от вида на
дефектите
• Р аботи с инструменти и уреди за проверка и отстраняване на дефекти
• О бработва, оценява и документира резултатите от проверката на електрическите системи
Компетентности
• П рилага точно зададените схеми и условия за проверка
• И змерва прецизно технически параметри и характеристики, спазвайки
инструкциите и технологичната документация
• И здава документи за допускане в експлоатация на електрическите системи
на ВС в съответствие с установените норми
Резултат от учене 45.5: Извършва работа по авионикс системите на ВС, изискваща само прости
тестове за доказване на годността им за експлоатация
Знания
• Познава авионикс системите на ВС и тяхното действие
• И зброява и дефинира основни, подлежащи на контрол, параметри и характеристики на авионикс системите на ВС
• Познава методики за прости тестове на параметри и характеристики на
авионикс системите на ВС
Умения
• О ценява и документира резултатите от проверката на авионикс системите
на ВС
• Р азличава изправните от неизправните състояния на електрическите системи на ВС
• И збира необходимите материали и инструменти в зависимост от вида на
дефектите
• Р аботи с инструменти и уреди за проверка и отстраняване на дефекти
• Подбира документацията, инструментите и уредите, свързани с методики
за прости тестове на параметри и характеристики на авионикс системите
на ВС
Компетентности
• П рилага точно зададените схеми и условия за проверка
• И змерва прецизно технически параметри и характеристики, спазвайки
инструкциите и технологичната документация
• И здава документи за допускане в експлоатация на електрическите системи
на ВС в съответствие с установените норми
Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Тестове
Средство 2:
• Практика: Извършване на техническо обслужване и отстраняване на дефекти
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Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Хангари и учебни лаборатории
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Успешно положени тестове при 75% или повече верни отговори
За средство 2:
• П рактика: Спазване на изискванията на документацията за проверка,
откриване и отстраняване на дефекти

ЕРУ 46
Наименование
на единицата:

Аеродинамика, конст ру к ци я и системи на възду хоплавателните средства – включва и всички теми, разглеждани в модули 8 (Основи на аеродинамиката), 11А (Аеродинамика, конструкция и системи на самолетите с
турбинни двигатели), 11В (Аеродинамика, конструкция и системи на самолетите с бутални двигатели) и 12 (Аеродинамика, конструкция и системи на
вертолетите) от Регламент (ЕС) № 1321/2014 и неговите изменения
5
5
Авиационен техник

Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование
на професията:
Ниво по НКР:
5
Ниво по ЕКР:
5
Резултат от учене 46.1: Познава основите на аеродинамиката, теорията на полета и управлението
на ВС
Знания
• О писва физичните свойства на атмосферата
• Познава стандарта за Международната стандартна атмосфера (ISA) и използването му в аеродинамиката
• Н азовава и обяснява термините, използвани в аеродинамиката и динамиката на полета на ВС
• Дефинира основните зависимости между аеродинамичните характеристики
и параметрите на обтичаното тяло
• С вързва летателно-техническите характеристики на ВС с неговите основни
параметри
• О писва динамиката на полета и дефинира устойчивостта и управляемостта
на ВС
• Познава органите за управление и механизацията на ВС
• О писва ролята на центровката и балансировката върху полета на ВС
• О писва особеностите на полета на ВС при високи скорости
Умения
• И нформира се за новости в аеродинамиката на ВС, свързани с преките
му служебни задължения
Компетентности
• П равилно определя влиянието на основните параметри на ВС върху летателно-техническите му характеристики
Резултат от учене 46.2: Запознат е с конструкциите на ВС
Знания
• И зброява изискванията за летателната годност, свързани с якостта на
конструкцията на ВС
• Познава основните, неосновните и спомагателните елементи на конструкцията на ВС
• Познава методите за конструиране на елементи на ВС
• З нае технологии за сглобяване, методи за защита и почистване на повърхностите на ВС
• Познава методите за центровка, регулировка и проверка симетрията на ВС
Умения
• И нформира се за новости в конструкцията на ВС, свързани с преките му
служебни задължения
• Р аботи с документация за конструкцията и системите на ВС
Компетентности
• В ярно и точно разпознава елементите на ВС
Резултат от учене 46.3: Запознат е със системите на ВС
Знания
• Познава системите на ВС и обяснява техните конструкция, функции и
действие
• О бяснява функционални и принципни схеми на системите на ВС
Умения
• И нформира се за новости в системите на ВС, свързани с преките му служебни задължения
• Р аботи с документация за системите на ВС
Компетентности
• В ярно и точно разпознава системите на ВС
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Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Тестове
Средство 2:
• П рактика: Извършване на идентификация на елементи и системи на ВС
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Хангари и учебни лаборатории
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Успешно положени тестове при 75 % или повече верни отговори
За средство 2:
• П рактика: Правилна идентификация на над 90 % от елементите и системите на ВС

ЕРУ 47
Наименование
на единицата:

Силови уредби на ВС и авиационни двигатели – включва и всички теми,
разглеждани в модули 14 (Силови уредби), 15 (Газотурбинни двигатели) и 16
(Бутални двигатели) от Регламент (ЕС) № 1321/2014 и неговите изменения
5
5
Авиационен техник

Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование
на професията:
Ниво по НКР:
5
Ниво по ЕКР:
5
Резултат от учене 47.1: Познава силовите уредби на ВС
Знания
• Познава основните видове силови системи на ВС
• О писва схеми на силовите системи на ВС и на техни подсистеми
• О бяснява характеристиките на силовите системи на ВС
Умения
• И нформира се за новости в силовите системи на ВС, свързани с преките
му служебни задължения
Компетентности
• П равилно определя влиянието на основните характеристики на силовите
системи върху летателно-техническите характеристики на ВС
Резултат от учене 47.2: Познава теорията и характеристиките на авиационните газотурбинни двигатели
Знания
• Познава основните физични закони и теоретичните основи, на които се
реализира работата на авиационните газотурбинни двигатели
• О писва конструктивните схеми на турбореактивните, турбовентилаторните,
турбовалните и турбовитловите двигатели
• О бяснява характеристиките на авиационните газотурбинни двигатели
Умения
• И нформира се за новости в областта на двигатели, свързани с преките му
служебни задължения
Компетентности
• П равилно проверява, открива и отстранява неизправности на авиационните
газотурбинни двигатели
Резултат от учене 47.3: Запознат е със системите и елементите на авиационните газотурбинни
двигатели
Знания
• Описва основните системи и елементи на авиационните газотурбинни двигатели
• Познава функциите и характеристиките на системите на авиационните
газотурбинни двигатели
Умения
• И нформира се за новости в системите и елементите на авиационните
газотурбинни двигатели, свързани с преките му служебни задължения
• Р аботи с документация на системите и елементите на авиационните газотурбинни двигатели
Компетентности
• П равилно проверява, открива и отстранява неизправности на елементите
и системите на авиационните газотурбинни двигатели
Резултат от учене 47.4: Познава теорията и характеристиките на авиационните бутални двигатели
Знания
• Познава основните физични закони, на които се реализира работата на
авиационните бутални двигатели
• О писва конструктивните схеми на буталните авиационни двигатели
• О бяснява характеристиките на авиационните бутални двигатели
Умения
• И нформира се за новости в областта на авиационните бутални двигатели,
свързани с преките му служебни задължения
Компетентности
• П равилно проверява, открива и отстранява неизправности на авиационните
бутални двигатели
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Резултат от учене 47.5: Запознат е със системите и елементите на авиационните бутални двигатели
Знания
• О писва основните системи и елементи на авиационните бутални двигатели
• Познава функциите и характеристиките на системите на авиационните
бутални двигатели
Умения
• И нформира се за новости в областта на елементите и системите на авиационните бутални двигатели, свързани с преките му служебни задължения
Компетентности
• П равилно проверява, открива и отстранява неизправности в елементите
и системите на авиационните бутални двигатели
Резултат от учене 47.6: Запознат е с характеристиките и използването на гориво-смазочни материали
за авиационните двигатели
Знания
• И зброява видовете гориво-смазочни материали за авиационните двигатели
• Познава основните характеристики на гориво-смазочните материали за
авиационни двигатели и добавките към тях
• Познава изискванията за съхранение и мерките за безопасност за горивосмазочните материали за авиационни двигатели
Умения
• И нформира се за новости в областта на гориво-смазочните материали за
ВС, свързани с преките му служебни задължения
• Р аботи с документация за получаване, съхранение и зареждане на ВС с
авиационни гориво-смазочни материали
Компетентности
• С леди за правилното получаване, съхранение и зареждане на ВС с авиационни
гориво-смазочни материали, проявявайки отговорност и съобразителност
Резултат от учене 47.7: Запознат е с монтажа, техническото обслужване, изпробването, съхранението
и консервирането на авиационните двигатели
Знания
• И зброява изискванията за летателната годност, свързани с якостта на
конструкцията на ВС
• Познава основните, неосновните и спомагателните елементи на конструкцията на ВС
• Познава методите за конструиране на елементи на ВС
• З нае технологии за сглобяване, методи за защита и почистване на повърхностите на ВС
• Познава методите за центровка, регулировка и проверка на симетрията на ВС
Умения
• И нформира се за новости в конструкцията на ВС, свързани с преките му
служебни задължения
• Р аботи с документация за конструкцията и системите на ВС
Компетентности
• Извършва правилно линейно техническо обслужване на авиационни двигатели
Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Тестове
Средство 2:
• П рактика: Извършване на идентификация на елементи и подсистеми на
авиационни двигатели
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Хангари и учебни лаборатории
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Успешно положени тестове при 75% или повече верни отговори.
За средство 2:
• П рактика: Правилна идентификация на над 90% от елементите и системите
на авиационните двигатели

ЕРУ 48
Наименование
на единицата:

Витла на ВС – включва и всички теми, разглеждани в модули 8 (Основи на
аеродинамиката), 17А (Витла) и 17Б (Витла) от Регламент (ЕС) № 1321/2014
и неговите изменения

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование
на професията:

Авиационен техник

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5
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Резултат от учене 48.1: Познава теоретичните основи на работата на въздушните витла
Знания

• П
 ознава терминологията и основните видове въздушни витла
• О писва параметрите и характеристиките на въздушните витла
• О бяснява зависимостите между характеристиките и параметрите на въздушните витла

Умения

• И
 нформира се за новости в теорията на въздушните витла, свързани с
преките му служебни задължения

Компетентности

• П
 равилно определя влиянието на основните характеристики на въздушните
витла върху летателно-техническите характеристики на ВС

Резултат от учене 48.2: Познава конструкцията на въздушните витла
Знания

• П
 ознава елементите и подсистемите на въздушните витла
• О писва конструктивни схеми на въздушни витла за ВС

Умения

• И
 нформира се за новости в конструкцията на въздушните витла, свързани
с преките му служебни задължения

Компетентности

• П
 равилно проверява, открива и отстранява неизправности по въздушните
витла за ВС

Резултат от учене 48.3: Познава елементите и подсистемите на въздушните витла
Знания

• О
 писва основните системи и елементи на въздушните витла
• Познава функциите и характеристиките на елементите и системите на
въздушните витла

Умения

• И
 нформира се за новости в системите и елементите на въздушните витла,
свързани с преките му служебни задължения
• Р аботи с документация на системите и елементите на въздушните витла

Компетентности

• П
 равилно проверява, открива и отстранява неизправности на елементите
и системите на въздушните витла

Резултат от учене 48.4: Извършва техническото обслужване на въздушните витла
Знания

• П
 ознава изискванията за техническо обслужване на различните видове
въздушни витла
• О писва процеса на техническо обслужване на въздушните витла
• О бяснява характеристиките на въздушните витла

Умения

• И
 нформира се за новости в областта на техническото обслужване на въздушните витла, свързани с преките му служебни задължения

Компетентности

• П
 равилно проверява, открива и отстранява неизправности по въздушните
витла за ВС

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Тестове
Средство 2:
• П рактика: Извършване на идентификация на елементи и системи на въздушни витла за ВС
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Хангари и учебни лаборатории
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Успешно положени тестове при 75 % или повече верни отговори.
За средство 2:
• П рактика: Правилна идентификация на над 90 % от елементите и системите на въздушните витла

Специфична професионална подготовка за специалност „Експлоатация и ремонт на електронно-приборна авиационна техника“ – четвърта степен на професионална квалификация
ЕРУ 49
Наименование
на единицата:
Ниво на НКР:

Техническо обслужване на авиониката – включва и всички теми, разглеждани в модул 7А (Техническо обслужване) от Регламент (ЕС) № 1321/2014
и неговите изменения
5

Ниво на ЕКР:

5

С Т Р.
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Наименование
на професията:
Ниво на НКР:

Авиационен техник

Ниво на ЕКР:

5
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5

Резултат от учене 49.1: Извършва техническо обслужване и отстранява дефекти на електрическите
системи на ВС
Знания
• Познава електрическите системи на ВС и тяхното действие
• О бяснява функционални и принципни схеми на електрическите системи
на ВС
• И зброява и дефинира основни, подлежащи на контрол, параметри и характеристики на електрическите системи на ВС
• Познава методики за проверка на параметри и характеристики на електрическите системи на ВС
• З нае технологиите за извършване на незначителни ремонти на електрическите системи на ВС
Умения
• Р азличава изправните от неизправните състояния на електрическите системи на ВС
• И збира необходимите материали и инструменти в зависимост от вида на
дефектите
• Р аботи с инструменти и уреди за проверка и отстраняване на дефекти
• Подбира документацията, инструментите и уредите, свързани с методики за
проверка на параметри и характеристики на електрическите системи на ВС
• О бработва, оценява и документира резултатите от проверката на електрическите системи
Компетентности
• П рилага точно зададените схеми и условия за проверка
• И змерва прецизно технически параметри и характеристики, спазвайки
инструкциите и технологичната документация
• И здава документи за допускане в експлоатация на електрическите системи
на ВС съгласно установените норми
Резултат от учене 49.2: Извършва техническо обслужване и отстранява дефекти на авионикс системите на ВС
Знания
• Познава авионикс системите на ВС и тяхното действие
• И зброява и дефинира основни, подлежащи на контрол, параметри и характеристики на авионикс системите на ВС
• Познава методики за прости тестове на параметри и характеристики на
авионикс системите на ВС
Умения
• Р азличава изправните от неизправните състояния на авионикс системите
на ВС
• И збира необходимите материали и инструменти в зависимост от вида на
дефектите
• Р аботи с инструменти и уреди за проверка и отстраняване на дефекти
• Подбира документацията, инструментите и уредите, свързани с методики
за прости тестове на параметри и характеристики на авионикс системите
на ВС
• О ценява и документира резултатите от проверката на авионикс системите
на ВС
Компетентности
• П рилага точно зададените схеми и условия за проверка
• И змерва прецизно технически параметри и характеристики, спазвайки
инструкциите и технологичната документация
• И здава документи за допускане в експлоатация на авионикс системите на
ВС съгласно установените норми
Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Тестове
Средство 2:
• П рактика: Практически изпит – извършване на техническо обслужване и
отстраняване на дефекти
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Хангари и учебни лаборатории
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Успешно положени тестове при 75% или повече верни отговори.
За средство 2:
• П рактика: Спазване на изискванията на документацията за проверка,
откриване и отстраняване на дефекти
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ЕРУ 50
Наименование
на единицата:

Електрическо и приборно оборудване – включва и всички теми, разглеждани
в модул 5 (Цифрова техника/електронно-приборни системи) от Регламент
(ЕС) № 1321/2014 и неговите изменения

Ниво на НКР:

5

Ниво на ЕКР:

5

Наименование
на професията:

Авиационен техник

Ниво на НКР:

5

Ниво на ЕКР:

5

Резултат от учене 50.1: Автоматично управление на полета
Знания

• П
 ознава конструкцията на системата за автоматично управление на полета
• Познава принципа на работа на системата за автоматично управление на
полета
• Познава каналите за управление на ВС

Умения

• Р
 азличава изправните от неизправните състояния на системата за автоматично управление на полета на ВС
• И збира необходимите материали и инструменти в зависимост от вида на
дефектите
• Р аботи с инструменти и уреди за проверка и отстраняване на дефекти
• О ценява и документира резултатите от проверката на системата за автоматично управление на полета на ВС

Компетентности

• П
 рилага точно зададените схеми и условия за проверка
• И змерва прецизно технически параметри и характеристики, спазвайки
инструкциите и технологичната документация
• И здава документи за допускане в експлоатация на системата за автоматично
управление на полета на ВС съгласно установените норми

Резултат от учене 50.2: Електрическо оборудване
Знания

• П
 ознава конструкцията на електрическото оборудване – акумулатори, генератори, преобразуватели, система за регулиране на напрежението
• Познава принципа на работа на електрическото оборудване на ВС
Умения
• Р азличава изправните от неизправните състояния на електрическото оборудване на ВС
• И збира необходимите материали и инструменти в зависимост от вида на
дефектите
• Р аботи с инструменти и уреди за проверка и отстраняване на дефекти
• О ценява и документира резултатите от проверката на електрическото
оборудване
Компетентности
• П рилага точно зададените схеми и условия за проверка
• И змерва прецизно технически параметри и характеристики, спазвайки
инструкциите и технологичната документация
• И здава документи за допускане в експлоатация на електрическото оборудване на ВС съгласно установените норми
Резултат от учене 50.3: Приборно оборудване
Знания
Умения

Компетентности

• П
 ознава конструкцията на приборното оборудване на ВС
• Познава принципа на работа на приборното оборудване на ВС
• Р азличава изправните от неизправните състояния на приборното оборудване на ВС
• И збира необходимите материали и инструменти в зависимост от вида на
дефектите
• Р аботи с инструменти и уреди за проверка и отстраняване на дефекти
• О ценява и документира резултатите от проверка на приборното оборудване
• П рилага точно зададените схеми и условия за проверка на приборното
оборудване
• И змерва прецизно технически параметри и характеристики, спазвайки
инструкциите и технологичната документация
• И здава документи за допускане в експлоатация на приборното оборудване
на ВС в съответствие с установените норми
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Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Тестове
Средство 2:
• П рактика: Практически изпит – извършване на техническо обслужване и
отстраняване на дефекти
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Хангари и учебни лаборатории
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Успешно положени тестове при 75% или повече верни отговори
За средство 2:
• П рактика: Спазване на изискванията на документацията за проверка,
откриване и отстраняване на дефекти

ЕРУ 51
Наименование
на единицата:
Ниво на НКР:

Комуникационно и навигационно оборудване – включва и всички теми,
разглеждани в подмодул 13.4 (Комуникационно/навигационно оборудване)
от Регламент (ЕС) № 1321/2014 и неговите изменения
5

Ниво на ЕКР:

5

Наименование
на професията:
Ниво на НКР:

Авиационен техник

Ниво на ЕКР:

5

5

Резултат от учене 51.1: Комуникационно оборудване
Знания

• П
 ознава конструкцията на комуникационното оборудване на ВС
• Познава принципа на работа на комуникационното оборудване на ВС
Умения
• Р азличава изправните от неизправните състояния на комуникационното
оборудване на ВС
• И збира необходимите материали и инструменти в зависимост от вида на
дефектите
• Р аботи с инструменти и уреди за проверка и отстраняване на дефекти
• О ценява и документира резултатите от проверката на комуникационното
оборудване на ВС
Компетентности
• П рилага точно зададените схеми и условия за проверка на комуникационното оборудване
• И змерва прецизно технически параметри и характеристики, спазвайки
инструкциите и технологичната документация
• И здава документи за допускане в експлоатация на комуникационното
оборудване на ВС съгласно установените норми
Резултат от учене 51.2: Навигационно оборудване
Знания

• П
 ознава конструкцията на навигационното оборудване на ВС
• Познава принципа на работа на навигационното оборудване на ВС
Умения
• Р азличава изправните от неизправните състояния на навигационното
оборудване на ВС
• И збира необходимите материали и инструменти в зависимост от вида на
дефектите
• Р аботи с инструменти и уреди за проверка и отстраняване на дефекти
• О ценява и документира резултатите от проверката на навигационното
оборудване на ВС
Компетентности
• П рилага точно зададените схеми и условия за проверка на навигационното
оборудване
• И змерва прецизно технически параметри и характеристики, спазвайки
инструкциите и технологичната документация
• И здава документи за допускане в експлоатация на навигационното оборудване на ВС съгласно установените норми
Резултат от учене 51.3: Бордови системи за контрол
Знания

• П
 ознава конструкцията на бордовите системи за контрол на ВС
• Познава принципа на работа на бордовите системи за контрол на ВС
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Умения

• Р
 азличава изправните от неизправните състояния на бордовите системи
за контрол на ВС
• И збира необходимите материали и инструменти в зависимост от вида на
дефектите
• Р аботи с инструменти и уреди за проверка и отстраняване на дефекти
• О ценява и документира резултатите от проверката на бордовите системи
за контрол на ВС

Компетентности

• П
 рилага точно зададените схеми и условия за проверка на бордовите системи за контрол на ВС
• И змерва прецизно технически параметри и характеристики, спазвайки
инструкциите и технологичната документация
• И здава документи за допускане в експлоатация на бордовите системи за
контрол на ВС съгласно установените норми

Средства за оценяване: Средство 1:
• Теория: Тестове
Средство 2:
• П рактика: Практически изпит – извършване на техническо обслужване и
отстраняване на дефекти
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Хангари и учебни лаборатории
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Теория: Успешно положени тестове при 75% или повече верни отговори
За средство 2:
• П рактика: Спазване на изискванията на документацията за проверка,
откриване и отстраняване на дефекти

ЕРУ 52
Наименование
на единицата:

Силови уредби – включва и всички теми, разглеждани в модул 14 (Силови
уредби) от Регламент (ЕС) № 1321/2014 и неговите изменения

Ниво на НКР:

5

Ниво на ЕКР:

5

Наименование
на професията:

Авиационен техник

Ниво на НКР:

5

Ниво на ЕКР:

5

Резултат от учене 52.1: Авиационни двигатели (АД)
Знания

• П
 ознава конструкцията, предназначението и принципа на работа на компонентите на АД
• Познава конструкцията, предназначението и принципа на работа на електрическата система на АД
• Познава методики за прости тестове на параметри и характеристики на АД

Умения

• Р
 азличава изправните от неизправните състояния на компонентите на
електрическата система на АД
• И збира необходимите материали и инструменти в зависимост от вида на
дефектите
• Р аботи с инструменти и уреди за проверка и отстраняване на дефекти на
електрическата система на АД
• О ценява и документира резултатите от проверката на АД

Компетентности

• П
 рилага точно технологията и условията за проверка на работата на електрическата система на АД
• И змерва прецизно технически параметри и характеристики, спазвайки
инструкциите и технологичната документация
• И здава документи за допускане в експлоатация на електрическата система
на АД съгласно установените норми

Резултат от учене 52.2: Системи за управление на АД
Знания

• П
 ознава конструкцията на системите за управление на работата на АД
• И зброява и дефинира основни, подлежащи на управление, параметри и
характеристики на АД
• Познава методики за прости тестове на параметри и характеристики на АД
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Компетентности

Резултат от учене 52.3:
Знания

Умения

Компетентности

Средства за оценяване:

Условия за провеждане
на оценяването:

Критерии за оценяване:
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• Р
 азличава изправните от неизправните състояния на системите за управление на АД
• И збира необходимите материали и инструменти в зависимост от вида на
дефектите
• Р аботи с инструменти и уреди за проверка и отстраняване на дефекти
• Подбира документацията, инструментите и уредите, свързани с методики
за прости тестове на параметри и характеристики на АД
• О ценява и документира резултатите от проверката на системите за управление на АД
• П рилага точно зададените схеми и условия за проверка
• И змерва прецизно технически параметри и характеристики, спазвайки
инструкциите и технологичната документация
• И здава документи за допускане в експлоатация на системите за управление
на АД съгласно установените норми
Системи за стартиране на АД
• Познава конструкцията и принципа на работа на системите за стартиране
на АД
• И зброява и дефинира основни, подлежащи на управление, параметри и
характеристики на системите за стартиране на АД
• Познава методики за тестове на параметри и характеристики на системите
за стартиране на АД
• Р азличава изправните от неизправните състояния на електрическите системи за стартиране на АД
• И збира необходимите материали и инструменти в зависимост от вида на
дефектите
• Р аботи с инструменти и уреди за проверка и отстраняване на дефекти
• Подбира документацията, инструментите и уредите, свързани с методики за
тестове на параметри и характеристики на системите за стартиране на АД
• О ценява и документира резултатите от проверката на системите за стартиране на АД
• П рилага точно зададените схеми и условия за проверка
• И змерва прецизно технически параметри и характеристики, спазвайки
инструкциите и технологичната документация
• И здава документи за допускане в експлоатация на електрическите системи
за стартиране на АД съгласно установените норми
Средство 1:
• Теория: Тестове
Средство 2:
• П рактика: Практически изпит – извършване на техническо обслужване и
отстраняване на дефекти
За средство 1:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Хангари и учебни лаборатории
За средство 1:
• Теория: Успешно положени тестове при 75% или повече верни отговори
За средство 2:
• П рактика: Спазване на изискванията на документацията за проверка,
откриване и отстраняване на дефекти

Забележка. В термина механични системи за
всички ЕРУ на този стандарт са включени следните подсистеми:
• Ф юзелаж (АТА52/53/56)
• К рила (АТА 57)
• С табилизатори (А55)
• Управляващи плоскости (АТА 55/57)
• Гондоли/пилони (АТА 54)
• К ондициониране на въздуха и надув в кабините (АТА 21)
• С истеми за авиационно оборудване (АТА
31/22/23/34)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 борудване и обзавеждане (АТА 25)
О
П ротивопожарни средства (АТА 26)
О ргани за управление (АТА 27)
Горивни системи (АТА 28)
Х идравлични системи (АТА 29)
З ащита против обледеняване и дъжд
(АТА 30)
К олесник (АТА 32)
К ислород (АТА 35)
П невматични/вакуумни системи (АТА 36)
В ода/отпадъци (АТА 38)
С илови уредби (АТА 61-92)
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4. Изисквания към материалната база
4.1. Изисквания към материалната база
за обучение по специалностите 5250905 „Ремонт на летателни апарати“ – трета степен
на професионална квалификация, 5250906
„Ремонт на електронно-приборна авиационна
техника“ – трета степен на професионална квалификация, 5250903 „Експлоатация и ремонт
на летателни апарати“ – четвърта степен на
професионална квалификация, 5250904 „Експлоатация и ремонт на електронно-приборна
авиационна техника“ – четвърта степен на
професионална квалификация:
4.1.1. Изисквания към помещенията
Помещенията да съответстват на изискванията на Регламент (ЕС) № 1321/2014 и
неговите изменения:
а) Размерите и конструкцията на помещенията осигуряват защита от неблагоприятни
атмосферни влияния и правилно провеждане
на цялата планирана дейност по обучението
и провеждането на изпити всеки ден.
б) Осигуряват се затворени помещения, отделени от другите съоръжения, за провеждане
на теоретично обучение и теоретични изпити.
в) За курсовете по основно обучение се
осигуряват работилници или съоръжения за
техническо обслужване, които са отделени
от учебните помещения за провеждане на
теоретичното обучение.
4.1.2. Оборудване за провеждане на обучение
Оборудването за провеждане на обучение
да съответства на Регламент (ЕС) № 1321/2014
и неговите изменения:
а) Във всяко учебно помещение има съответното оборудване за презентации, което
да дава възможност на обучаемите лесно да
разчитат текст, чертежи, диаграми и цифри
от всяко място в помещението.
б) Основните учебни работилници и съоръжения за техническо обслужване следва
да бъдат оборудвани с всички инструменти
и средства, необходими за изпълнение на
одобрения обхват на обучение.
в) Основните учебни работилници и съоръженията за техническо обслужване следва
да бъдат оборудвани с подбрани части от
въздухоплавателни средства, двигатели, части
от електронната система на въздухоплавателното средство.
г) Организацията за провеждане на обучение по техническото обслужване на въздухоплавателни средства следва да има достъп до
съответния тип въздухоплавателно средство.
Могат да се използват симулаторни средства
за обучение, когато тези средства осигуряват
съответните стандарти на обучение.
4.1.3. Учебен кабинет
Специализираните у чебни кабинети за
теоретично обучение по професионална подготовка са оборудвани със:
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· е ргономи чни ин диви д уа лни рабо т ни
места, дъска за писане, приспособления
за окачване на табла, за инсталиране и
използване на компютър, прожекционен
апарат, екран, помещения (хранилища)
с шкафове за нагледните материали и
оборудване;
• н агледни материали за обучението по
теория – образци, макети, табла със
схеми и чертежи, учебни видеофилми,
програмни продукти за текст, таблици
и презентации и технически средства за
използването им – подходящ компютър,
екран и прожектор;
• б иблиотечен фонд – учебници, справочници, техническа документация за авиационна техника и друга специализирана
литература;
• специализирана (електронна) библиотека,
съдържаща приложимите нормативни
документи, регламентираща въздухоплаването, лицензирани компютърно базирани професионални продукти за типове
ВС, обучаваща и изпитваща система и
основна литература.
4.1.4. Учебна работилница по общометална
практика – оборудвана с инструменти, машини и съоръжения за практическо обучение по
шлосерство, заваряване, запояване и нитоване.
4.1.5. Учебна работилница по учебна електромонтажна практика – оборудвана с индивидуални работни места, които имат подходящо
електрозахранване и електрозащита, с универсална и специализирана електроизмервателна
техника.
4.1.6. Учебна работилница (лаборатория) по
учебна практика – лабораторна и по специалност „Експлоатация и ремонт на летателни
апарати“, оборудвана с индивидуални работни
места и необходимите за практическото обучение по техническо обслужване, ремонт и
сглобяване на системи, двигатели, летателни
апарати и елементи от тях, както и инструменти за разглобяването и сглобяването им,
образци, макети, модели, учебни видеофилми,
технически инструкции в електронен вид и
технически средства за използването им – подходящ компютър, екран и прожектор.
4.1.7. Учебна работилница (лаборатория)
по у чебна п ра к т и к а – лаборат орна и по
специа лност „Експлоатаци я и ремонт на
електронно-приборна авиационна техника“,
оборудвана с индивидуални работни места и
подходящо електрозахранване за проверка,
ремонт и регулиране на параметрите на електронно и приборно авиационно оборудване,
с универсална и специализирана електроизмервателна и радиоелектронна апаратура, с
инструменти, съоръжения, приспособления и
стендове, демонстрационни макети и модели,
реални образци, онагледяващи табла, учебни
видеофилми, програмни продукти по радио-
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електронна схемотехника и технически средства за използването им – подходящ компютър, екран и прожектор.
4.1.8. А виотехнически бази към сертифицирани организации по Регламент (ЕС)
№ 1321/2014 и неговите изменения – за провеждане на производствен стаж в реални условия на техническо обслужване и ремонт на
ВС, техните двигатели и авионикс системите,
за участие на обучаемите в производствения
процес по провеждането на различни форми
техническо обслужване на ВС.
4.2. Изисквания към материалната база за
обучение по специалността 5250907 „Методи
на безразрушителен контрол“ – трета степен
на професионална квалификация
4.2.1. Учебен кабинет
Специализираните у чебни кабинети за
теоретично обучение по професионална подготовка са оборудвани със:
• е ргономи чни ин диви д уа лни рабо т ни
места, дъска за писане, приспособления
за окачване на табла, за инсталиране и
използване на компютър, прожекционен
апарат, екран, помещения (хранилища)
с шкафове за нагледните материали,
образци и оборудване;
• н агледни материали за обучението по
теория – образци, макети, чертежи, учебни видеофилми, програмни продукти за
тест, таблици и презентации и технически
средства за използването им – подходящ
компютър, екран и проектор;
• библиотечен фонд – учебници, стандарти,
справочници, техническа документация
за съответните методи по безразрушителен контрол и друга специализирана
литература;
• стандарти.
4.2.2. Учебна лаборатория по учебна практика
Лаборатори я по специа лност „Методи
на безразрушителен контрол“, оборудвана с
работни места и необходимите консумативи,
образци и апаратура за практическото обучение по съответните методи на БРК на ВС:
• н агледни технически средства и използването им, материали за обу чението
по практика – образци, консумативи,
макети, проби, видеофилми, програмни продукти за изпитване, таблици и
презентации и технически средства за
използването им – подходящ компютър,
екран и проектор;
• б иблиотечен фонд – стандарти, справочници, техническа документация за
съответните методи по безразрушителен
контрол и друга специализирана литература.
4.2.3. Авиотехнически бази към сертифицирани по Регламент (ЕС) № 1321/2014 и
неговите изменения организации
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С ъ зда ден и услови я за п ровеж да не на
практически занятия и производствен стаж
в реални условия на техническо обслужване
по безразрушителен контрол на ВС и техните
двигатели. Участие на обучаемите в производствения процес.
5. Изисквания към обучаващите
5.1. Изиск ва н и я к ъм обу ча ва щ и т е по
специалности 5250905 „Ремонт на летателни
апарати“ – трета степен на професионална
квалификация, 5250906 „Ремонт на електронно-приборна авиационна техника“ – трета
степен на професиона лна к ва лификаци я,
5250903 „Експлоатация и ремонт на летателни
апарати“ – четвърта степен на професионална квалификация, 5250904 „Експлоатация и
ремонт на електронно-приборна авиационна
техника“ – четвърта степен на професионална
квалификация:
5.1.1. По теория:
Преподавателите по теоретична професионална подготовка за специалностите 5250903
„Експлоатация и ремонт на летателни апарати“, 5250904 „Експлоатация и ремонт на
електронно-приборна авиационна техника“,
5250905 „Ремонт на летателни апарати“ и
5250906 „Ремонт на електронно-приборна
авиационна техника“ трябва да притежават:
1. висше образование по специалности,
признати от държавния орган Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация“ за авиационно образование;
2. образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ или „магистър“;
3. професионална квалификация за авиационен, машинен, електро- или електронен
инженер.
5.1.2. По практика:
Преподавателите по специализирана практическа професионална подготовка за придобиване на трета или четвърта степен на
професионална квалификация по професията
525090 „Авиационен техник“ трябва да притежават:
1. висше образование по специалности,
признати от държавния орган Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация“ за авиационно образование;
2. образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ или „магистър“;
3. практически опит по техническо обслужване на ВС.
Препоръчително е на всеки три години
обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания и умения.
5.2. Изисквания към обучаващите по специалност 5250907 „Методи на безразрушителен
контрол“ – трета степен на професионална
квалификация:
5.2.1. Изисквания към обучаващите и изпитващите
Преподавателите по теоретична и практическа професионална подготовка за специалност
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„Методи на безразрушителен контрол“ трябва
да притежават образователно- квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по
специалността „Авиационна техника“ или
друга от областта на авиационните двигатели, механичните системи и планера на
летателните апарати, квалификация Ниво 3
по БК съгласно БДС EN 4179 (т. 6.2.1) и да
имат задължително практически и теоретичен опит по съответните методи по БК в
организация по Регламент (ЕС) № 1321/2014
и неговите изменения. Те следва да отговарят
на изискванията на наредбите на Министерството на образованието и науката, касаещи
провеждането на теоретична и практическа
професионална подготовка и длъжностните
лица, участващи в тях.
Изпитващите за специалност „Методи на
безразрушителен контрол“ трябва да притежават образователно-квалификационна степен
„бакалавър“ или „магистър“ по специалността
„Авиационна техника“ или друга от областта
на авиационните двигатели, механичните
системи и планера на летателните апарати,
квалификация Ниво 3 по БК съгласно БДС
EN 4179 (т. 6.2.2) и да имат задължително
практически и теоретичен опит по съответните
методи по БК в организация по Регламент
(ЕС) № 1321/2014 и неговите изменения. Те
следва да отговарят на изискванията на наредбите на Министерство на образованието и
науката, касаещи провеждането на изпитите
и длъжностните лица, участващи в тях.
Препоръчително е на всеки три години
обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания и умения.
6264

КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2013 г. за присъединяване към
газопреносните и газоразпределителните
мрежи (обн., ДВ, бр. 105 от 2013 г.; изм.,
бр. 77 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 буква „а“ се заличава.
2. В т. 1 буква „ж“ се изменя така:
„ж) обекти на небитови клиенти.“
3. В т. 2 след буква „д“ точката се заменя
с точка и запетая.
4. В т. 2 се създава буква „е“ със следното
съдържание:
„е) съоръжения за втечнен природен газ.“
§ 2. Създава се чл. 1а със следното съдържание:
„Чл. 1а. Свързването на нова газопреносна
мрежа към съществуваща газопреносна мрежа
се извършва при съобразяване с критериите
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за сигурно функциониране на съществуващата
газопреносна мрежа. Условията за свързване се
договарят между операторите на двете мрежи
в подписано от тях споразумение.“
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 след думата „приложението“ се добавят думите „и при наличие и
със заверено копие от влязла в сила виза за
проектиране по чл. 140а, ал. 6 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ)“.
2. В ал. 1, т. 2 след думата „присъединяването“ се добавя текстът „или на писмен
мотивиран отказ“.
3. В ал. 1, т. 4 се създава изречение второ: „Договор за присъединяване може да се
сключи и по реда на чл. 140а от ЗУТ.“
4. В ал. 2 изразът „в съответствие с чл. 143,
ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), е“ се заменя с „или влязла в
сила виза за проектиране по чл. 140а, ал. 6
от ЗУТ са“.
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след израза „одобрени от“ се добавя
„Комисията за енергийно и водно регулиране“
и изразът „КЕВР“ се поставя в скоби.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Присъединяване към газопреносна мрежа на присъединен към друга мрежа клиент
е възможно само в случаите на разширение,
реконструкция и/или рехабилитация на присъединения обект, когато това води до промяна на условията и/или изходните данни на
присъединения обект и когато операторът на
другата мрежа е дал писмен мотивиран отказ
по чл. 6, ал. 1, съответно по чл. 30, ал. 1.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Операторът на газопреносна мрежа
може да присъединява обект на един небитов
клиент само след осигуряване на самостоятелна измервателна линия.“
4. Създава се ал. 6:
„(6) Към газопровод, собственост на небитов
клиент, свързващ небитовия клиент с газопреносната мрежа, не могат да се присъединяват
обекти на други клиенти.“
§ 5. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се заличава.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. обекти на небитови клиенти.“
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „може“ се добавя
текстът „с писмен мотивиран отказ“.
2. В ал. 1 т. 1 се заличава.
3. Създава се ал. 3 със следното съдържание:
„(3) Лицето, подало заявление за проучване
на условията за присъединяване на обекта,
може да обжалва отказа по ал. 1 пред КЕВР
при условията и по реда на чл. 22 ЗЕ.“
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§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Точката на присъединяване към газопреносна мрежа е на границата на поземления имот, в който са монтирани съоръженията – ГИС, ГРС или АГРС, собственост на
оператора на газопреносна мрежа.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Присъединяването към газопреносните
мрежи се извършва единствено и само при
наличие на сключен договор за присъединяване, който се подписва на база на представени
от заявителя всички документи, изискуеми
по наредбата, и след издадено положително
становище от оператора на газопреносната
мрежа.“
3. В ал. 4 след израза „Заявлението за
присъединяване към газопреносна мрежа“
се добавя „или заявлението по чл. 140а, ал. 1
от ЗУТ“, а думата „разглежда“ се заменя с
„разглеждат“;
4. В ал. 5 текстът „При разглеждане на
заявление за присъединяване“ се заменя с
„В случай на присъединяване“.
§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 1, т. 1“ изразът
„и 2“ се заличава и след израза „съгласно приложението“ се добавя „или след получаване на
заявлението по чл. 140а, ал. 1 от ЗУТ, когато
то съдържа искане за предоставяне на изходните данни, необходими за проектирането и
за присъединяване към мрежата“.
2. В ал. 3 след израза „изпраща на заявителя“ се добавя „или на компетентния орган
по чл. 140, ал. 7 от ЗУТ“.
3. В ал. 4 думата „представя“ се заличава и
се добавя текстът „или компетентният орган
по чл. 140, ал. 7 от ЗУТ предоставят“.
§ 9. В чл. 9 се създава ал. 3 със следното
съдържание:
„(3) В срок до 14 дни от получаване на заявлението по чл. 140а, ал. 1 от ЗУТ операторът
на газопреносната мрежа изготвя и предоставя
служебно на компетентния орган по чл. 140,
ал. 7 от ЗУТ писмено становище, съдържащо
исканите в заявлението по чл. 140а, ал. 1 от
ЗУТ изходни данни, необходими за проектирането и условията на присъединяването.“
§ 10. В чл. 10 се създава ал. 3 със следното
съдържание:
„(3) В случай на необходимост от извършване на оценка по ал. 1 в становището операторът на газопреносната мрежа уведомява
компетентния орган за необходимостта от
предоставяне на допълнителен срок за нейното извършване.“
§ 11. В чл. 11, т. 1 се правят следните
изменения:
1. Буква „а“ се изменя така:
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„а) съществуващ ГИС, ГРС или АГРС с
нова измервателна и/или регулираща линия;“.
2. Буква „б“ се изменя така:
„б) нов ГИС, ГРС или АГРС;“.
§ 12. В чл. 12 след думата „заявителят“
текстът „на присъединяването“ се заличава.
§ 13. В чл. 13, ал. 1 след израза „собственикът прехвърля“ се добавя „възмездно“.
§ 14. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. В случаите, когато лицето, поискало
проучването за присъединяване, не отговаря
на условията на ЗЕ или не предостави необходимите документи съгласно наредбата, то
получава писмен мотивиран отказ за присъединяване в 25-дневен срок от подаване на
заявлението.“
§ 15. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Операторът на газопреносна мрежа
създава досие на присъединените обекти към
газопреносната мрежа, в което се съхраняват
документите за присъединяване.“
§ 16. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В т. 1 се заличава текстът „заверено копие
от удостоверение за актуалното състояние по
фирмената регистрация, когато е търговец по
смисъла на Търговския закон, или“.
2. Точка 4 се заличава.
§ 17. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 6 след израза „ГРС“ се добавя
думата „или“ и се заличават скобите пред и
след израза „АГРС“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Цената за присъединяване се определя
съгласно Наредба № 2 от 2013 г. за регулиране на цените на природния газ (ДВ, бр. 33
от 2013 г.).“
3. Алинея 3 се заличава.
§ 18. В глава втора се създава раздел IIIа
с чл. 17а:
„Раздел ІІІа
Сключване на договор за присъединяване към
газопреносната мрежа на основание чл. 140а,
ал. 8 от ЗУТ
Чл. 17а. (1) За сключване на договор за
присъединяване към газопреносната мрежа
на основание чл. 140а, ал. 8 от ЗУТ освен
документите по чл. 16, т. 1 и 5 съответното
лице представя на оператора на газопреносната
мрежа и виза за проектиране по чл. 140а, ал. 6
от ЗУТ, с включени в нея предоставените от
оператора на газопреносната мрежа изходни
данни и условия за присъединяване, определени в становището по чл. 9, ал. 3.
(2) В случай че визата за проектиране по
чл. 140а, ал. 6 от ЗУТ не съдържа условията за
присъединяване, определени в издаденото от
оператора на газопреносната мрежа становище
по чл. 9, ал. 3, или се отклонява съществено
от тях, операторът може да откаже сключване
на договор за присъединяване.
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(3) Договор за присъединяване се сключва
не по-късно от една година от влизане в сила
на визата за проектиране по чл. 140а, ал. 6 от
ЗУТ и в случай, че в този срок съответното
лице е внесло за съгласуване и одобряване
инвестиционния проект.“
§ 19. В чл. 18 ал. 1 се изменя така:
„(1) След ск лючването на договора за
присъединяване операторът на газопреносна
мрежа осигу рява изработването, съгласуването и одобряването на инвестиционния
проект за изграждане и/или реконструкция
на мрежата чрез:
1. реконструкция на съществуващ ГИС,
ГРС или АГРС с нова измервателна и/или
регулираща линия;
2. изграждане на нов ГИС, ГРС или АГРС.“
§ 20. В чл. 23, ал. 2 текстът „Комисия за
енергийно и водно регулиране“ и скобите
преди и след израза „КЕВР“ се заличават.
§ 21. В чл. 30, ал. 1 след думата „може“ се
поставя запетая и се добавя текстът „включително в случаите на влязла в сила виза за
проектиране по чл. 140а, ал. 6 от ЗУТ,“.
§ 22. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изразът „адресът на управлението,“ се заличава.
2. В ал. 2, т. 2 се заличава текстът „заверено
копие от съдебно удостоверение за актуално
състояние на търговеца или“.
3. В ал. 2 т. 6 се заличава.
§ 23. В чл. 33, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. при съсобствена сграда или сграда – етажна собственост – изрично писмено съгласие
от съсобствениците, съответно решение на
общото събрание на собствениците в етажната собственост за съгласие за газификация
съобразно изискванията на чл. 186 от ЗУТ;“.
§ 24. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Операторът на газоразпределителна
мрежа извършва проу чването по а л. 1 и
уведомява заявителя писмено за резултатите
от него със становище за съгласие за присъединяване или с писмен мотивиран отказ
в срок до 20 работни дни от подаване на
заявлението за присъединяване по пощата с
препоръчано писмо с обратна разписка или
по електронен път.“
2. Създава се ал. 5 със следното съдържание:
„(5) Лицето, подало заявление за проучване
на условията за присъединяване на обекта,
може да обжалва отказа по ал. 1 пред КЕВР
при условията и по реда на чл. 22 ЗЕ.“
§ 25. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. Операторът на газоразпределителна
мрежа създава досие на присъединените обекти
към газоразпределителната мрежа, в което се
съхраняват документите за присъединяване.“
§ 26. В глава трета се създава раздел IIа
с чл. 35а:

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 1

„Раздел ІІа
Предоставяне на изходни данни, необходими
за проектирането и за присъединяване към
газоразпределителните мрежи по чл. 140а,
ал. 4 от ЗУТ
Чл. 35а. (1) В случаите на подадено заявление за предоставяне на изходни данни по
чл. 140а, ал. 4 от ЗУТ за имот, до който е изградена газоразпределителна мрежа, операторът
на газоразпределителната мрежа предоставя
становище, което съдържа следните данни:
1. местоположението на точката на присъединяване, с посочване на административен
адрес на имота, ако има такъв към момента
на предоставяне на информацията;
2. максималното входно налягане на газово
отклонение;
3. минималното изходно налягане на газово
отклонение;
4. изискванията към съоръженията в присъединявания обект, определени към момента
на предоставянето на изходните данни;
5. схема с посочване на начина на присъединяване при условие, че в заявлението по
чл. 140а, ал. 1 от ЗУТ са предоставени данни
за минимален и максимален часови разход
на природен газ в стандартни метри кубични,
очакваната минимална и максимална годишна
консумация на природен газ, както и режим
на потребление (целогодишно или сезонно);
6. необходимите сервитутни зони на съоръженията за присъединяване;
7. възможните срокове за присъединяване.
(2) В случаите на подадено заявление за
предоставяне на изходни данни по чл. 140а,
ал. 4 от ЗУТ за имот, до който не е изградена
газоразпределителна мрежа, но се предвижда
изграждането на такава до имота, има изготвен работен проект и издадени разрешения за
строеж на газоразпределителна мрежа, или
в случаите, в които до имота е изградена
газоразпределителна мрежа, но липсва необходимият капацитет за захранване на обекта,
операторът на газоразпределителната мрежа
предоставя становище по чл. 35а, ал. 1. В
тези случаи се посочват възможните срокове
за присъединяване, съобразени със срока за
изграждане на мрежата и/или достигане на
капацитет на мрежата в съответната входна
и/или изходна точка. При липса на необходимия капацитет операторът предоставя данни
за наличното входно налягане.
(3) В случаите на подадено заявление за
предоставяне на изходни данни по чл. 140а,
ал. 4 от ЗУТ за имот, до който не е изградена
газоразпределителна мрежа, не се предвижда
изграждането на газоразпределителна мрежа
до имота, няма изготвен работен проект и
издадени разрешения за строеж на газоразпределителна мрежа, операторът на газоразпределителната мрежа предоставя становище,
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съдържащо наличните данни по чл. 35а, ал. 1.
В този случай се посочват възможните срокове
за присъединяване, съобразени със срока за
изграждане на мрежата.
(4) В случай че във връзка с предоставяне
на изходните данни по ал. 2 или 3 операторът
на газоразпределителната мрежа установи,
че присъединяването е икономически неефективно и нецелесъобразно, и в случаите
на постъпили възражения по чл. 140а, ал. 5
от ЗУТ той може да пристъпи към постигне
на договореност със заявителя по смисъла
на чл. 30, ал. 2.
(5) Операторът на газоразпределителната
мрежа може да посочи необходимостта от
учредяването на ограничени вещни права в
негова полза по реда на глава пета „Вещни
права“ от ЗЕ, в случай че тази необходимост
му е известна към момента на предоставяне
на изходните данни по чл. 140а, ал. 4 от ЗУТ.“
§ 27. В глава трета се създава нов раздел
IIб с чл. 35б – 35д:
„Раздел ІІб
Проучване за присъединяване към газоразпределителната мрежа в случаите на влязла в сила
виза за проектиране по чл. 140а, ал. 6 от ЗУТ
Чл. 35б. Физическите или юридическите
лица подават до оператора на газоразпределителна мрежа заявление за присъединяване на
съответната промишлена или сградна газова
инсталация в обектите, изградени съобразно
предоставените изходни данни по чл. 140а,
ал. 4 от ЗУТ.
Чл. 35в. (1) В заявлението за присъединяване на обект на търговец или юридическо
лице към газоразпределителната мрежа се
посочват:
1. наименованието на фирмата на търговеца или на юридическото лице, адресът за
кореспонденция, адресът на управлението,
номерът на съдебно решение за регистрация,
данъчният номер и името на представляващото го лице;
2. местоположението (адресът) и предназначението на обекта;
3. начинът и режимът на използване на
природния газ и необходимите количества
към момента и в бъдеще;
4. категорията на сигурност на захранването;
5. резервното гориво;
6. желаният срок за въвеждане на присъединявания обект в експлоатация в случай, че
е по-дълъг от посочения в изходните данни
по чл. 140а, ал. 4 от ЗУТ.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. заверено копие от документ за собственост, за ограничени вещни права в поземления имот или за друго право по силата на
специален закон да строи присъединявания
обект в поземления имот;
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2. единен идентификационен код (ЕИК) на
юридическото лице;
3. заверено копие от влязла в сила виза
за проектиране по чл. 140а, ал. 6 от ЗУТ на
присъединявания обект;
4. декларация за съгласие: за монтаж на
съоръжението за присъединяване; за осигуряване на достъп до съоръжението за присъединяване за обслужване; за учредяване на
право на строеж на името на оператора на
газоразпределителна мрежа;
5. описание на предвидените за монтаж
газоползващи уреди.
Чл. 35г. (1) В заявлението за присъединяване
на обект на физическо лице към газоразпределителната мрежа се посочват:
1. името и ЕГН по документи за самоличност, адресът на присъединявания обект и
адресът за кореспонденция;
2. описанието на присъединявания обект –
еднофамилна къща, сграда – етажна собственост, друга сграда, отделно жилище или друг
самостоятелен обект в сграда, етажност, брой
помещения, застроена площ, обща разгъната
площ и др. по преценка на заявителя;
3. наличните, респ. предвижданите, газоползващи уреди по вид и брой;
4. желаният срок за въвеждане на обекта
в експлоатация в случай, че е по-дълъг от
посочения в изходните данни по чл. 140а,
ал. 4 от ЗУТ.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. заверено копие от документ за собственост, за ограничени вещни права в поземления имот или за друго право по силата на
специален закон да строи присъединявания
обект в поземления имот;
2. при съсобствена сграда или сграда – етажна собственост – изрично писмено съгласие
от съсобствениците, съответно решение на
общото събрание на собствениците в етажната собственост за съгласие за газификация
съобразно изискванията на чл. 186 от ЗУТ;
3. копие от нотариално заверено пълномощно на избрания от общото събрание
представител на етажната собственост;
4. заверено копие от влязла в сила виза
за проектиране по чл. 140а, ал. 6 от ЗУТ на
присъединявания обект;
5. декларация за съгласие: за учредяване
на право на строеж на името на оператора на
газоразпределителна мрежа; за строителство и
монтаж на съоръжението за присъединяване;
за осигуряване на достъп до съоръжението
за присъединяване за обслужване и ремонт.
Чл. 35д. (1) След получаване на документите
по чл. 35в или 35г операторът на газоразпределителна мрежа извършва проучване на
условията за присъединяване на обекта към
газоразпределителната мрежа, включително за
съответствието на изградения обект с изходните данни, предоставени по реда на чл. 140а,
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ал. 4 от ЗУТ, и изготвя становище, в което
се определят:
1. условията, начинът и точката (местоположението) на присъединяването;
2. крайният срок за извършване на присъединяването от оператора на газоразпределителна мрежа;
3. доказва се нормативната допустимост
на присъединявания обект;
4. техническите параметри и възможните
срокове за изграждане на отклонението и
съоръженията за присъединяване.
(2) Операторът на газоразпределителна
мрежа определя икономическата нецелесъобразност от изграждането на отклонението
и съоръженията за присъединяване при отказ
за присъединяване в случай, че за изградения обект са предоставени изходни данни по
чл. 35а, ал. 2 и 3.
(3) Операторът на газоразпределителна
мрежа извършва проучването по ал. 1 и уведомява заявителя за резултатите от него с
писмено становище, което съдържа съгласие
за присъединяване, или с писмен мотивиран
отказ в срок до 20 работни дни от подаване
на заявлението за присъединяване. Уведомяването се извършва по пощата с препоръчано
писмо с обратна разписка или на предоставения от заявителя адрес на електронна поща.
(4) В случаите, в които присъединяването
на обекта по ал. 1 води до промени в договора за доставка на природен газ или налага
ново присъединяване на газоразпределителната към газопреносната мрежа, операторът
на газоразпределителна мрежа извършва
уведомяването по ал. 2 след получаване на
информация от страна на обществения доставчик за промени в договора за доставка
на природен газ или от страна на оператора
на газопреносна мрежа за възможностите за
ново присъединяване.
(5) В случаите на мотивиран отказ за присъединяване по ал. 2 операторът на газоразпределителна мрежа може да покани заявителя
за преговори при условията на чл. 30, ал. 2.“
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§ 28. В чл. 36, ал. 1 след израза „чл. 34“
се добавя „или чл. 35д“ и се създава второ
изречение със следното съдържание: „Договор
за присъединяване по реда на раздел IIб се
сключва не по-късно от една година от влизане
в сила на визата за проектиране по чл. 140а,
ал. 6 от ЗУТ и в случай, че в рамките на този
срок съответното лице е внесло за съгласуване
и одобряване инвестиционните проекти.“
§ 29. В чл. 37, т. 1 след думата „условията“
се добавя „и в сроковете“.
§ 30. В § 1 от допълнителните разпоредби
в т. 5 думата „потребителите“ се заменя с
„клиентите“.
§ 31. В приложението към чл. 2, ал. 1, т. 1,
чл. 8, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В I. Общи изисквания към лицата по
чл. 1, т. 1 се правят следните изменения:
а) в т. 1 изразът „адрес на управлението,
заверено копие от съдебното решение за регистрация“ се заличава;
б) в т. 2 изразът „Заверено копие от удостоверение за актуално състояние по фирмена
регистрация или“ се заличава;
в) точка 5 се изменя така:
„5. Справка от кадастъра за координатите
на присъединявания обект.“
2. В VI. Специфични изисквания към дружество, получило разрешение за производство
на природен газ от възобновяеми източници
се правят следните изменения:
а) точка 3 се заличава;
б) в т. 4 изразът „Заверено копие от удостоверение за актуално състояние по фирмена
регистрация или“ се заличава.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 32. Незавършените процедури, образувани до влизане в сила на тази наредба, се
довършват по досегашния ред.
§ 33. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Председател:
Иван Иванов
6163

Поправка. Комисията за защита на личните данни прави следната поправка на допуснати технически грешки в Правилника за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната
администрация (ДВ, бр. 60 от 30.07.2019 г.):
1. В чл. 47, ал. 2 думите „по ал. 1, буква „а“ да се четат „по ал. 1, т. 1“.
2. В чл. 47, ал. 3 думите „по ал. 1, буква „б“ да се четат „по ал. 1, т. 2“.
3. В чл. 47, ал. 4 думите „по ал. 1, буква „в“ да се четат „по ал. 1, т. 3“.
6315
Поправка. Редакцията прави следната поправка на явна техническа грешка в бр. 62 на „Държавен
вестник“ от 6 август 2019 г., стр. 25: Името на ведомството над Инструкция № 29-19 от 29 юли 2019 г.
да се чете: „ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“.
6321
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-513
от 4 юли 2019 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5
от Закона за защитените територии (ЗЗТ), писмо
с изх. № 769/2 от 1.03.2019 г. на Регионалната
инспекция по околната среда и водите – Плевен (РИОСВ – Плевен), и извършени по-точни
замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – защитена местност „Брестнишко бранище“,
в землището на с. Тодорово, община Плевен,
област Плевен, обявена като природна забележителност със Заповед № 97 от 13.03.1978 г. на
председателя на Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет (ДВ, бр. 29 от
1978 г.), прекатегоризирана в защитена местност
с цел опазване на уязвими съобщества – вековна
дъбова гора, със Заповед № РД-715 от 10.06.2003 г.
на министъра на околната среда и водите (ДВ,
бр. 60 от 2003 г.), от 200,000 дка на 118,356 дка.
2 . В г р а н и ц ат а н а з а щ и т е н а м е с т н о с т
„Брестнишко бранище“, определена със заповед
та за обявяване по т. 1, попадат имоти с идентификатори: 72566.21.52, 72566.22.1, 72566.22.59,
72566.24.72 и 72566.24.76, съгласно кадастралната
карта и кадастралния регистър за землището на
с. Тодорово (за 2019 г.), с ЕКАТТЕ 72566, община
Плевен, област Плевен, одобрена със Заповед
№ РД-18-255 от 24.08.2017 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, обща площ 118,356 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на защитена местност „Брестнишко
бранище“ и картният материал се съхраняват и са
на разположение в Министерството на околната
среда и водите (МОСВ) и в РИОСВ – Плевен.
4. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при МОСВ.
На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се
обнародва в „Държавен вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Димов
6201

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3630-П
от 26 юли 2019 г.
На основание чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 5,
т. 1 и 5 и чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник

на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и протоколно решение № 5673 от
26.07.2019 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
(АПСК) реши:
Отменя Решение № 3622-П от 25.06.2019 г. на
АПСК (ДВ, бр. 53 от 2019 г.) за определяне на метод
за продажба чрез публичен търг с явно наддаване
и да бъде прекратена приватизационната процедура, открита с Решение № 1733 от 24.01.2019 г. на
АПСК (ДВ, бр. 12 от 2019 г.) за приватизационна
продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост, с предоставени права за управление на областния управител на област Разград,
представляващ: поземлен имот с идентификатор
61710.503.6399, с площ 21 426 кв. м, намиращ се на
ул. Търговищко шосе, Разград, община Разград,
област Разград.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
6047

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 360
от 13 юни 2019 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община (Н А Г – СО) е
постъпило заявление вх. № ГР-94-Д-5/2012 г. от
собственика на ПИ № 195 с искане за разрешаване
изработване на проект за изменение на действащ
подробен устройствен план – изменение на плана
за регулация и застрояване (ИПРЗ) в обхвата на
УПИ І – „За жилищно строителство и КОО“,
кв. 10, м. НПЗ „Захарна фабрика“, район „Илинден“. Представено е мотивирано предложение
за изменение на действащия подробен устройствен план, разгледано от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-22/27.03.2012 г., т. 20. Заявителят е пожелал да му бъде разрешено да възложи за своя
сметка изработването на проекта за изменение
на подробния устройствен план.
Със Заповед № РД-09-50-417 от 2.05.2012 г.
на главния архитект на Столичната община е
разрешено изработването на проект за изменение на действащия подробен устройствен план
в териториален обхват: кв. 10, м. НПЗ „Захарна
фабрика“, район „Илинден“ – СО.
С писмо изх. № ГР-94-Д-5/8.05.2012 г. на началник-отдел „Подробни устройствени планове“
заповедта е изпратена за сведение и изпълнение
до кмета на район „Илинден“.
Със заявление с вх. № ГР-94-Д-5/9.08.2012 г.
е внесен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – изменение на плана за регулация и
застрояване (ИПРЗ) за УПИ І – „За жилищно
строителство“, ПИ № 195 от кв. 10, м. НПЗ „Захарна фабрика“, район „Илинден“.
Към проекта е приложена експертна оценка на
съществуващата дървесна растителност, изработена от ланд. арх. Мариана Иванова, заверена от
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дирекция „Зелена система“ – СО, с № 94-Д-СП20/19.07.2012 г., съгласно чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО.
С писмо изх. № ГР-94-Д-5/17.09.2012 г. на заявителя му е указано, че представеният проект не
отговаря на изисквания на чл. 22 от ЗУТ, както
и че не е доказана нормата на чл. 21, ал. 4 от
Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони (ПНУОВТУЗ).
Със заявление вх. № ГР-94-Д-5/26.07.2013 г.
заявителят е представил преработен проект за
ПУП – ИПРЗ за кв. 10, м. НПЗ „Захарна фабрика“, район „Илинден“.
С писмо изх. № ГР-94-Д-5/17.10.2013 г. на заявителя е указано, че представеният преработен
проект не отговаря на изискванията, указани с
предходно писмо.
С молба вх. № ГР-94-Д-5/14.05.2014 г. е представен преработен проект за ПУП – ИПРЗ на кв.
10 за създаване на нов кв. 18, м. НПЗ „Захарна
фабрика“, район „Илинден“.
С писмо изх. № ГР-94-Д-5/30.06.2014 г. проектът е изпратен в район „Илинден“ за съобщаване
на заинтересуваните собственици на основание
чл. 128, ал. 3 от ЗУТ и за провеждане на обществено обсъждане по чл. 22 от ЗУТ.
С п исмо на к ме та на ра йон „И л и н ден“
с изх. № СА6602-37/2/15.10.2014 г. (вх. № ГР94-Д-5-[1]/15.10.2014 г. в НАГ) проектът е върнат
в НАГ – СО, като се удостоверява, че е проведено обществено обсъждане по реда на чл. 127,
ал. 1 от ЗУТ.
Проектът е разгледан от отделите на НАГ – СО,
и е представено становище от отдел „Правен“.
С писмо изх. № ГР-94-Д-5-[2]/15.01.2015 г. на
началник-отдел „Подробни устройствени планове“
на заявителя му е указано, че е необходимо да
изпълни изискванията, дадени му с предходни
писма, като се представи становище от директора
на СРИОСВ и се изпълнят изискванията, указани в заповедта за разрешаване на устройствена
процедура.
Със заявление вх. № ГР-94-Д-5-[3]/25.03.2015 г.
е п редставено становище изх. № 94- 0 0 573/24.03.2015 г. на директора на Регионална
инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София, в което е удостоверено, че не е
необходимо провеждане на процедури по реда
на глава втора от наредбата за ОС.
Проектът е докладван на заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) със служебни предложения
по протокол № ЕС-Г-78/3.11.2015 г., т. 15, както
следва: „Да се представят съгласувателни писма
от „Топлофикация София“ – ЕАД, и „Виваком“
(БТК) – АД. Във връзка с представеното становище на дирекция „Зелена система“ и с оглед
спазване на Схематични положения за определяне
разстоянията между сградите при комплексно
застрояване – приложение № 2 към чл. 81 от
Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, да отпадне предвидената 4етажна жилищна сграда в нов УПИ VІІІ-195 – „За
жилища, офиси и търговски обекти“, от кв. 18
(нов). Проектът да се приведе в съответствие с
Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието
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на устройствените планове, като се покаже матрицата с устройствената зона и параметри в нов кв.
18, а проектът се представи на недеформируема
основа. Да се прецизира регулационната граница
между нови УПИ IV – „За озеленяване“, и УПИ
V – „За жс“, и между нови УПИ I – „жс“, и УПИ
VII – „За дом на ветераните на културата“, с оглед спазване на изискванията за определяне на
прилежащия терен (урегулиран поземлен имот)
на съществуващи сгради при преструктуриране
на жилищни и курортни комплекси – приложение № 1 към чл. 21 от Наредба № 7 от 2003 г. за
правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони. Приема
проекта. След изпълнение на служебните предложения предлага на главния архитект на СО да
издаде заповед за одобряването му.“
Приложено с писмо изх. № ГР-94-Д-5-[4]/
16.11.2015 г. протоколът на ОЕСУТ е изпратен на
заявителя за сведение и изпълнение.
Със заявление вх. № ГР-94-Д-5-[5]/21.12.2015 г.
са представени съгласувания от „Виваком“ – АД,
и „Топлофикация“ – АД.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-485/25.01.2016 г. на
заявителя му е указано, че не е изпълнил всички служебни предложения по т. 15 от протокол
№ ЕС-Г-78/3.11.2015 г. на ОЕСУТ.
Със за явление вх. № СА Г16-ГР0 0 -485-[1]/
23.03.2016 г. са представени съгласуване от „Виваком“ – АД, с изх. № В-769/4.12.2015 г.; изходни данни от „Топлофикация София“ – ЕАД, с
изх. № СГ-804/13.11.2015 г.; договор № 035-09 за
продажба на общински нежилищен имот чрез
публичен търг с явно наддаване.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-485-[2]/11.07.2016 г.
на заявителя му е указано да представи допълнителни документи във връзка с одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри.
Със за явление вх. № СА Г16-ГР00 -485-[3]/
10.01.2017 г. са представени: комбинирана скица
за пълна или частична идентичност съгласно
чл. 16, ал. 3 от ЗКИР; скица № 15-83/3.01.2017 г.
за поземлен имот с идентификатор 68134.1200.195,
издадена от Службата по геодезия, картография и
кадастър (СГКК) – София; извадка от действащ
ПУП за кв. 10, м. НПЗ „Захарна фабрика“, район
„Илинден“, и проект за изменение на действащ
подробен устройствен план (ПУП) – изменение
на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) за
УПИ І – „За жил. стр. и КОО“, кв. 10, като се
преструктурира кварталът и се образуват следните нови квартали с нови урегулирани поземлени имоти: кв. 10 – УПИ І – „За озеленяване“,
кв. 10а – УПИ І – „За жил. стр. и OO“, УПИ
ІІ-195 – „За ЖС и маг.“, УПИ ІІІ – „За общ.
обсл.“, и УПИ ІV – „За спорт и озеленяване“, кв.
10б – УПИ І – „За жил. строит.“, УПИ ІІ – „За
озеленяване“, и УПИ ІІІ – „За ТП“, кв. 10в – УПИ
І – „За жил. строит.“, и УПИ ІІ – „За озеленяване“, кв. 10г – УПИ I – „За жил. строит.“, и УПИ
ІІ – „За озеленяване“, кв. 10д – УПИ І – „За
жил. строит.“, и УПИ ІІ – „За озеленяване“, кв.
10е – УПИ І – „За жил. строит.“, и УПИ ІІ – „За
озеленяване“, кв. 10ж – УПИ І – „За жил. строит.“,
и УПИ ІІ – „За озеленяване“, кв. 10з – УПИ І – „За
жил. строит.“, и УПИ ІІ – „За озеленяване“, кв.
10и – УПИ І – „За жил. строит.“, УПИ ІІ – „За
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озеленяване“, УПИ ІІІ – „За ТП“, кв. 10к – УПИ
І – „За ТП“, УПИ ІІ – „За жил. строит.“, УПИ
ІІІ – „За озеленяване“, УПИ ІV – „За общ. обсл.“,
УПИ V – „За жил. стр. и OO“, и УПИ VІ – „За
озеленяване“. Съществуващите трафопостове са
отделени в самостоятелни урегулирани поземлени
имоти. Обособени са зелени площи за обществено
ползване съобразно съществуващата на място
висока дървесна растителност. Транспортният
достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти се осъществява по съществуващи на
място улици, потвърдени с новообразувана улична
регулация. Представеният проект за изменение
на план за застрояване предвижда запазване на
съществуващите сгради във всички квартали,
като единствено в нов УПИ ІІ-195 – „За жс и
магазини“, от кв. 10а (нов), м. НПЗ „Захарна
фабрика“, район „Илинден“, се предвижда ново
застрояване.
Приложено с писмо изх. № САГ16-ГР00-485-[4]/
10.04.2017 г. е изпратено обявление до директора
на „Държавен вестник“ за съобщаване на проект
за ПУП на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-485-[5]/10.04.2017 г.
до кмета на район „Илинден“ е изпратен проект
за ПУП – ИПРЗ за кв. 10, м. НПЗ „Захарна фабрика“, за обявяването му по реда на чл. 128, ал. 5
от ЗУТ на заинтересованите лица и провеждане
на обществено обсъждане на основание чл. 22,
ал. 4 от ЗУТ.
Приложено с писмо изх. № РИЛ17-ВК08-554/
28.04.2017 г. (вх. № САГ16-ГР00-485-[6]/2.05.2017 г.
в НАГ) на кмета на район „Илинден“ е изпратена Заповед № РИЛ17-РД09-88 от 26.04.2017 г.
с приложение към заповедта за провеждане на
обществено обсъждане на проект за ПУП – ИПРЗ.
Съгласно писмо с изх. № РИЛ17-ВК08-465-[1]/
14 . 0 6 . 2 0 17 г. (в х . № С А Г 16 - Г Р 0 0 - 4 8 5 - [ 7 ] /
16.06.2017 г. в НАГ) на кмета на район „Илинден“ п роек т ът е обявен и е п роведено об ществено обсъждане, като в законоустановения срок са постъпили два броя възражения с
вх. № РИЛ17-ГР94-956/26.05.2017 г. и № РИЛ17ВК91-237/6.06.2017 г. Приложени са доказателства по
обявяването и проведеното обществено обсъждане.
Приложено с писмо изх. № РИЛ17-ВК08-465-[2]/
8.08.2017 г. (вх. № САГ16-ГР00-485-[8]/10.08.2017 г.
в НАГ) на кмета на район „Илинден“ са представени доказателства по обявяването на проекта за
ПУП на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ.
Проектът за ПУП заедно с представените
доказателства по обявяването му са разгледани
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ със
становище.
Проектът е съгласуван от отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“ по
отношение на инженерни мрежи и комуникация
и транспорт.
Проектът е разгледан на заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията
(ОЕСУТ) със служебно предложение по протокол
№ ЕС-Г-17/6.03.2018 г., т. 9, както следва: „По
възражение № РИЛ17-ГР94-956/26.05.2017 г. от
живущите в бл. 32, вх. Б, ж.к. Захарна фабрика,
според което отстоянието от сградата на жалбоподателите до новопредвидената в УПИ II-195
не отговаря на изискванията на нормативите
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на приложение № 2 към чл. 81 от Наредба 7 от
2003 г. за ПНУОВТУЗ. Не се уважава. Същото
е неоснователно, тъй като проектът е изработен
в съответствие с приложение № 2 към чл. 81 от
Наредба 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ на МРРБ.
Спазена е нормата на чл. 32, ал. 1 и 3 от ЗУТ.
По възражение № РИЛ17-ВК91-237/6.06.2017 г.
от Ивайло Чеширов, с което същият желае да
се създаде УПИ за магазините, на които е собственик, видно от приложените документи за
собственост, като УПИ се отреди „За жс и КОО“
и в застроителния план се предвиди надстройка,
допустима по ОУП на СО. Не се уважава. Същото е неоснователно, тъй като не е представено
съгласие/заявление от собственика на терена в
съответствие с чл. 135, ал. 5 във връзка с чл. 131
от ЗУТ. Служебно предложение: Проектът да се
съгласува в цялост с „Виваком БТК“ – АД, и
„Топлофикация София“ – ЕАД. Да се спази чл. 19,
ал. 4 от ЗУЗСО, като заснемането на съществуващата дървесна растителност по чл. 19, ал. 4 от
ЗУЗСО се извърши служебно. След изпълнение
на служебното предложение проектът да се внесе
отново в ОЕСУТ.“
С писмо изх. № САГ16-ГР00-485-[9]/12.04.2018 г.
заявителят е уведомен за служебните предложения на ОЕСУТ.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-485-[10]/
22.05.2018 г. са внесени: съгласувателно становище № 94-Д-35/21.05.2018 г. на „Българска
телекомуникационна компания“ – ЕАД; съгласуван ПУП от „Топлофикация София“ – ЕАД, с
№ СГ-671/14.05.2018 г.; скица № 15-83/3.01.2017 г.
за поземлен имот с идентификатор 68134.1200.195,
издадена от Службата по геодезия, картография
и кадастър (СГКК) – София; комбинирана скица
за пълна или частична идентичност съгласно
чл. 16, ал. 3 от ЗКИР за ПИ с идентификатор
68134.1200.185 по КККР на район „Илинден“.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-485-[11]/7.06.2018 г.
на главния архитект на СО е възложено на
„ГИС – София“ – ЕООД, да изготвят специализирана кадастрална карта и геодезическо заснемане на съществуващата дървесна растителност
в обхвата на проекта за ПУП.
Приложено с писмо вх. № САГ16-ГР00-485-[12]/
22.10.2018 г. е представена специализирана кадастрална карта, изработена от „ГИС – София“ – ЕООД.
Представената специализирана кадастрална
карта е разгледана на заседание на Общинския
експертен съвет по устройство на територията с решение по т. 3 от протокол № ЕС-К-81/26.10.2018 г.
Представена е документация по оценка на
съществуващата дървесна растителност по чл. 19,
ал. 4 от ЗУЗСО, изготвена от ланд. арх. Живко
Антов, заверена от началник-отдел „Благоустройствени дейности и публични пространства“ към
НАГ – СО, на 24.01.2019 г.
Проектът е представен за разглеждане на
заседание на Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ), като изменението на плана за регулация е показано
със кафяви и зелени линии, цифри, букви, текст,
зачертавания и щрихи. Направени са служебни
предложения по протокол № ЕС-Г-12/19.02.2019 г.,
допълнителна т. 3, както следва: „Във връзка
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със становище на началника на отдел „БДПП“ в
проекта за ПУП да отпаднат новопредвидените
джобове за паркиране по уличната регулация.
Във връзка с установеното несъответствие на
данните в проекта с тези в информационната
система на регулационните планове на Столичната община проектът за ПУП да се прецизира,
като уличнорегулационните линии се приведат в
съответствие с имотните граници съгласно влязлата в сила кадастрална карта, което следва да
се отрази в проекта като изменение на уличната
регулация. Приема проекта. След изпълнение на
служебните предложения предлага да се издаде
административен акт за одобряването му.“
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-485-[16]/
26.03.2019 г. е представен коригиран проект за
ПУП – ИПРЗ за кв. 10, м. НПЗ „Захарна фабрика“, район „Илинден“, съгласно служебни
предложения на ОЕСУТ.
В изпълнение на Заповед № РД-09-09-132 от
6.11.2018 г. на главния архитект на СО коригираният проект заедно с приложения към него
цифров модел са проверени в поддържаната
информационна система на рег улационните
планове, като е установено съответствие на дан
ните в приложения проект с наличните данни
в информационната система на регулационните
планове на Столичната община.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането е направено от заинтересовано лице
по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ,
а именно от собственика на ПИ № 195 (ПИ с
идентификатор по КККР 68134.1200.195), попадащ
в УПИ I от кв. 10, м. НПЗ „Захарна фабрика“,
съгласно представените по преписката документ
за собственост и скици.
Действащият ЗРП за местност НПЗ „Захарна
фабрика“, кв. 10, е одобрен с Решение № 118 по
протокол № 24 от 30.03.2001 г. на СОС.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
на район „Илинден“ са одобрени със Заповед
№ РД-18-49 от 16.09.2015 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър (АГКК).
В представения на 26.03.2019 г. проект за
ПУП – ИПРЗ са отразени всички служебни предложения и забележки на ОЕСУТ по протоколи
№ ЕС-Г-78/3.11.2015 г., т. 15, № ЕС-Г-17/6.03.2018 г.,
т. 9, и № ЕС-Г-12/19.02.2019 г., допълнителна т. 3.
Проектът е изработен съгласно изискванията
на чл. 8.13.1 и чл. 8.13.2 от приложението към
Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове – като
първа поправка.
Проектът е изработен при спазване на процедурата и изискванията по чл. 22, ал. 4 – 7 от ЗУТ.
Видно от представения проект за ПУП – ИПР,
кв. 10 от м. НПЗ „Захарна фабрика“ се преструктурира, като се създават нови квартали и нови
урегулирани поземлени имоти, както следва: кв.
10 – УПИ І – „За озеленяване“; кв. 10а – УПИ
І – „За жил. стр. и ОО“, УПИ ІІ-195 – „За ЖС и
маг.“, УПИ ІІІ – „За общ. обсл.“, и УПИ ІV – „За
спорт и озеленяване“; кв. 10б – УПИ І – „За жил.
строит.“, УПИ ІІ – „За озелен.“, и УПИ ІІІ – „За
ТП“; кв. 10в – УПИ І – „За жил. строит.“, и УПИ
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ІІ – „За озеленяване“; кв. 10г – УПИ І – „За
жил. строит.“, и УПИ ІІ – „За озеленяване“; кв.
10д – УПИ І – „За жил. строит.“, и УПИ ІІ – „За
озеленяване“; кв. 10е – УПИ І – „За жил. строит.“,
и УПИ ІІ – „За озеленяване“; кв. 10ж – УПИ
І – „За жил. строит.“, и УПИ ІІ – „За озеленяване“; кв. 10з – УПИ І – „За жил. строит.“, и УПИ
ІІ – „За озеленяване“; кв. 10и – УПИ І -„За жил.
строит.“, УПИ ІІ – „За озеленяване“, и УПИ
ІІІ -„За ТП“; кв. 10к – УПИ І – „За ТП“, УПИ
ІІ – „За жил. строит.“, УПИ ІІІ – „За озеленяване“, УПИ ІV – „За общ. обсл.“, УПИ V – „За
жил. стр. и ОО“, и УПИ VІ – „За озеленяване“.
Съществуващите трафопостове са отделени в
самостоятелни урегулирани поземлени имоти.
Обособени са зелени площи за обществено ползване съобразно съществуващата на място висока
дървесна растителност. Транспортният достъп до
новообразуваните урегулирани поземлени имоти
се осъществява по съществуващи на място улици,
потвърдени с новообразувана улична регулация.
Лицето (изход) към улица на новообразуваните
УПИ се осигурява по действащата улична регулация, одобрена с Решение № 118 по протокол № 24
от 30.03.2001 г. на СОС, и по новопредвидената
улична регулация, с което е спазено изискването
на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
Уличната регулация се изменя и във връзка
с привеждането є по имотни граници с оглед
отпадане на необходимостта от отчуждаване и
по-голяма икономичност на плана.
Предвид изложеното за одобряване на проекта
за ПУП – ИПР е налице основание по чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 2 и чл. 22
от ЗУТ.
Представеният проект за изменение на план
за застрояване предвижда запазване на съществуващите сгради във всички квартали, като единствено в нов УПИ ІІ-195 – „За жс и магазини“, от
кв. 10а (нов), м. НПЗ „Захарна фабрика“, район
„Илинден“, се предвижда запазване на съществуващата двуетажна сграда с ново надстрояване
на две нива (Н – до 12 м) и пристрояване със
средноетажно застрояване – М+3 (Н до 12 м).
С проекта за плана за застрояване не се допускат намалени разстояния към съседни имоти
и/или сгради, включително през улица.
Предвид горното е на лице основание за
одобряване на ПУП – ИПЗ по чл. 134, ал. 2,
т. 6 от ЗУТ – съгласие на собственика на имот
68134.1200.195, видно от приложените към административната преписка документи за собственост.
По действащия ОУП на СО (приет от Министерския съвет с Решение № 960 от 16.12.2009 г.)
обхватът на разработката попада в устройствена
зона „Жилищна зона с преобладаващо комплексно
застрояване“ – Жк, съгласно т. 2 от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО. Конкретното
предназначение на „За жс и маг.“ и предвиденото
застрояване са допустими в тази устройствена зона.
Предвид горното е спазено изискването на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 от ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересованото
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ със заявление
по образец, разрешено е изработването на проект

С Т Р.

108

ДЪРЖАВЕН

за ПУП – ИПРЗ от компетентния за това орган,
внесеният проект е съобщен на всички заинтересовани лица, проведено е обществено обсъждане,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Планът е изработен върху влязла в сила кадастрална карта, с което е спазена разпоредбата
на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Направеното предложение е законосъобразно,
налице са законовите основания за одобряването
му и е в съответствие с ОУП на СО/2009 г.
С предвидения план за улична регулация не
се засягат имоти – частна собственост, което да
изисква принудително отчуждаване съгласно
чл. 21, ал. 1 от ЗОС.
Компетентен да одобри проекта е Столичният общински съвет предвид обстоятелството, че
обхватът на разработката е над три квартала.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 22,
чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и ал. 2, т. 2 и 6, чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1 и
ал. 4, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 108, ал. 5 от ЗУТ, т. 2
от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО и
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-12/19.02.2019 г., доп.
т. 3, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за изменение на плана за
регулация за район „Илинден“, м. НПЗ „Захарна
фабрика“, за преструктуриране на кв. 10, УПИ
І – „За жил. стр. и КОО“, като се създават нови:
кв. 10 – УПИ І – „За озеленяване“; кв. 10а – УПИ
І – „За жил. стр. и ОО“, УПИ ІІ-195 – „ЖС и маг.“,
УПИ ІІІ – „За общ. обсл.“, и УПИ ІV – „За спорт
и озеленяване“; кв. 10б – УПИ І – „За жил. строит.“, УПИ II – „За озеленяване“, и УПИ ІІІ – „За
ТП“; кв. 10в – УПИ І – „За жил. строит.“, и УПИ
II – „За озеленяване“; кв. 10г – УПИ І – „За
жил. строит.“, и УПИ ІІ – „За озеленяване“; кв.
10д – УПИ І – „За жил. строит.“, и УПИ ІІ – „За
озеленяване“; кв. 10е – УПИ І – „За жил. строит.“,
и УПИ ІІ – „За озеленяване“; кв. 10ж – УПИ
І – „За жил. строит.“, и УПИ ІІ – „За озеленяване“;
кв. 10з – УПИ І – „За жил. строит.“, и УПИІІ – „За
озеленяване“; кв. 10и – УПИ І – „За жил. строит.“, УПИ ІІ – „За озеленяване“, и УПИ ІІІ – „За
ТП“; кв. 10к – УПИ І – „За ТП“, УПИ ІІ – „За
жил. строит.“, УПИ ІІІ – „За озеленяване“, УПИ
ІV – „За общ. обсл.“, УПИ V – „За жил. стр. и
ОО“, и УПИ VІ – „За озеленяване“, по кафявите
и зелените линии, цифри, текст и зачертавания
съгласно приложения проект с обхват на разработката, обозначен с дебел сив контур.
2. Одобрява проект за изменение на плана за
улична регулация за район „Илинден“, м. НПЗ
„Захарна фабрика“, от о.т. 72 до о.т. 93; от о.т. 68
до о.т. 91; от о.т. 73 до о.т. 74а (нова); от о.т. 76 до
о.т. 75а (нова); от о.т. 77 до о.т. 83; от о.т. 80 до о.т.
82; от о.т. 86 до о.т. 85а (нова); от о.т. 88 до о.т.
89а (нова); от о.т. 71а (нова) до о.т. 78а (нова); от
о.т. 92а (нова) до о.т. 84а (нова); от о.т. 82 до о.т.
93; от о.т. 73 до о.т. 76, по кафявите и зелените
линии, цифри, букви и зачертавания съгласно
приложения проект с обхват на разработката,
обозначен с дебел сив контур.
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3. Одобрява проект за изменение на плана за
застрояване за нов УПИ II-195 – „За жс и маг.“,
от кв. 10а (нов), м. НПЗ „Захарна фабрика“,
съгласно приложения проект без допускане на
намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
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.
В информационната система на кадастралните
и регулационните планове на Столичната община да се отрази графичната част на подробния
устройствен план в одобрения обхват.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Илинден“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.

6237

За председател:
Н. Стойнев

ОБЩИНА БАТАК
РЕШЕНИЕ № 511
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Батак, реши:
Одобрява проект за частично изменение на
план за регулация за улица (ПИ с идентификатор
02837.503.9569 по КККР Яз. Батак – Зона „А“)
в кв. 26 по регулационния план на курорт „Яз.
Батак“, община Батак, съгласно проекта.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Батак пред Административния съд – Пазарджик.

6183

Председател:
К. Ангелова

РЕШЕНИЕ № 512
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Батак, реши:
Одобрява проект – ПУП – парцеларен план за
обект: трасе на водопровод от съществуваща разпределителна шахта в поземлен имот 02837.4.1511
до ПИ 02837.4.36 и ПИ 02837.4.1218 по КККР на
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гр. Батак, м. Требище, в обхвата на общински
път съгласно проекта.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Батак пред Административния съд – Пазарджик.
Председател:
К. Ангелова
6184
РЕШЕНИЕ № 515
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Батак, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и план за застрояване във връзка с
процедура по промяна предназначението на земеделски земи за поземлен имот с идентификатор
02837.13.79, м. Под мандра, по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Батак, като с
плана за регулация се обособява нов урегулиран
поземлен имот: УПИ I-79 – „За къмпинг“, с площ
4000 кв. м.
С плана за застрояване за новообразувания
урегулиран поземлен имот се предвиждат застроителни петна със следните параметри на
застрояване: „свободно застрояване“; плътност
на застрояване – максимум – 40 %; Кинт. – 0,8,
и минимум 50 % зелени площи. Устройствената
зона е „Ов“ – вилна зона, съгласно проекта.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Батак пред Административния съд – Пазарджик.
Председател:
К. Ангелова
6185
РЕШЕНИЕ № 516
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Батак, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация, план за застрояване във
връзка със стартиране на процедура за промяна
предназначението на земеделски земи за имот с
идентификатор 02837.5.1413, м. Камбуров път, по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Батак.
2. Одобрява подробни устройствени планове – план за регулация, план за застрояване и
парцеларни планове за необходимите довеждащи проводи във връзка с процедура за промяна
предназначението на земеделски земи за имот с
идентификатор 02837.5.1413, м. Камбуров път, по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Батак.
3. Възлага на кмета на община Батак изпълнението на решението.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Батак пред Административния съд – Пазарджик.
Председател:
К. Ангелова
6186
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РЕШЕНИЕ № 517
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Батак, реши:
Одобрява проект за частично изменение на
план за регулация за обект: новообразуван УПИ
ХХХІІІ-1325 – „Търговия и услуги“, кв. 7, и новообразуван УПИ ХХХІV-1326 – „ИВЗ“, кв. 7,
по регулационния план на КК „Язовир Батак“,
община Батак, област Пазарджик, съгласно приложения проект.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Батак пред Административния съд – Пазарджик.

6187

Председател:
К. Ангелова

РЕШЕНИЕ № 518
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Батак, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – схема на трасе за външно кабелно захранване на
поземлен имот с идентификатор 02837.11.1160,
„ЕЛИТ – А ВТО“ – ООД, м. Полетни я чарк,
гр. Батак.
2. Възлага на кмета на община Батак изпълнението на решението.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа,
издал акта, в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пазарджик.

6188

Председател:
К. Ангелова

РЕШЕНИЕ № 521
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Батак, реши:
Одобрява подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 02837.9.216, м. Радецки,
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Батак и поземлен имот с идентификатор
02837.9.219, местност Радецки, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Батак, да
се осъществи индивидуално вилно строителство,
търговия и услуги, като за сметка на поземлен имот
с идентификатор 02837.9.216, местност Радецки,
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Батак и поземлен имот с идентификатор
02837.9.219, местност Радецки, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Батак се
образува нов урегулиран поземлен имот: УПИ I
216, 219 – „За индивидуално вилно строителство,
търговия и услуги“, с площ 6769 кв. м.
С плана за застрояване за новообразувания
урегулиран поземлен имот се предвиждат за-
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строителни петна със следните параметри на
застрояване: „свободно застрояване“; плътност
на застрояване – максимум – 30%; Кинт. – 1,2,
и минимум 50% зелени площи. Устройствената
зона е „Ов“ – вилна зона, съгласно проекта.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Батак пред Административния съд – Пазарджик.

6189

Председател:
К. Ангелова

РЕШЕНИЕ № 523
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 108, чл. 109, ал. 1, чл. 110 и чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Батак, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация, план за застрояване и
промяна предназначението на земеделски земи,
върху които е извършено строителство, за обект:
УПИ II – „За рекреационни дейности – ИВЗ“
(поземлен имот с идентификатор 02837.9.585); поземлен имот с идентификатор 02837.9.10, поземлен
имот с идентификатор 02837.9.15, поземлен имот
с идентификатор 02837.9.590 и поземлен имот с
идентификатор 02837.9.595, мeстност Голака, по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Батак.
2. Одобрява проект за подробен устройствен
план:
Промяна на уличната регулация, като поземлен имот с идентификатор 02837.9.590 и поземлен
имот с идентификатор 02837.9.15 (улици – частна
собственост) се присъединяват към УПИ II – „За
рекреационни дейности – ИВЗ“ (поземлен имот
с идентификатор 02837.9.585), и
Промяна предназначението на земеделски
земи, върху които е извършено строителство, за
имоти с идентификатори 02837.9.595 и 02837.9.10
и същите да се присъединят към УПИ II – „За
рекреационни дейности – ИВЗ“ (поземлен имот
с идентификатор 02837.9.585).
3. Възлага на кмета на община Батак изпълнение на решението.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Батак пред Административния съд – Пазарджик.

6190

Председател:
К. Ангелова

РЕШЕНИЕ № 524
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 108, чл. 109, ал. 1, чл. 110 и чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Батак, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация, план за застрояване, във връзка с процедура за промяна предназначението
на земеделски земи за имот с идентификатор

ВЕСТНИК

БРОЙ 63

02837.4.448, м. Требище, по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Батак.
2. Одобрява проект за подробни устройствени
планове – план за регулация, план за застрояване
и парцеларни планове за необходимите довеждащи проводи във връзка с процедура за промяна
предназначението на земеделски земи, за имот
с идентификатор 02837.4.448, м. Требище, по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Батак.
3. Възлага на кмета на община Батак изпълнение на решението.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30- дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Батак пред Административния съд – Пазарджик.
Председател:
К. Ангелова

6191

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 1757-10
от 27 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите и решения № 1664-9(34)
от 21.07.2014 г. и № 1770-8(36) от 11 и 12.11.2014 г.
Общинският съвет – гр. Варна, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински нежилищен
имот, намиращ се във Варна, район „Одесос“,
бул. Христо Ботев № 18, вх. 5, ет. 13, по АОС
№ 253 от 8.09.1997 г., представляващ ателие № 3,
със застроена площ 46,83 кв. м, заедно с 0,1266 %
идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж, при начална тръжна цена
39 600 лв. Сделката не се облага с ДДС.
2. Стъпка на наддаване – в размер 2000 лв.
3. Депозит – в размер 3000 лв., платими по
сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 150000 и
BIC: CECBBGSF, при „Централна кооперативна
банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 15-ия
работен ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
4. Комплектът тръжна документация се полу
чава в стая 1207 на ХІІ етаж в сградата на Община
Варна срещу представяне на документ за платени
500 лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: BG49
CECB 9790 8462 1500 00 и BIC: CECBBGSF, код
за вид плащане 44 70 00 при „Централна кооперативна банка“ – АД, клон Варна, и фактура,
удостоверяваща плащането, до 16,30 ч. на 10-ия
работен ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
5. Предложенията за участие в търга се депозират в запечатан непрозрачен плик, върху който
се отбелязват името (фирмата) на участника и
цялостното наименование на обекта на приватизация, в стая 1210 на ХІІ етаж в сградата на
Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
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6. Оглед на обекта се извършва в рамките на
всеки работен ден след представяне на документ
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на
15-ия работен ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
7. Търгът ще се проведе на 17-ия работен ден
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 14,30 ч. в сградата на Община Варна.

5855

Председател:
Т. Балабанов

ОБЩИНА ГУРКОВО
РЕШЕНИЕ № 606
от 25 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр.
Гурково, реши:
Одобрява ПУП – ПП (парцеларен план за
елементите на техническата инфраструктура) за
реализирането на проект за обект: „Изграждане
на мост при км 3+165 на път „SZR 2101 (ІІІ-5007)
Николаево – Брестова – Дворище – Жълтопоп“,
реконструкция на подходите към моста, корекция
и почистване на речното корито на р. Гарвашница“,
с имоти, засегнати от проекта: ПИ с идентификатори 18157.109.705, 18157.109.706, 18157.109.707,
181 57.10 9.7 0 8 , 181 57.10 9.7 0 9, 181 57.10 9.710 ,
18157.109.712, 18157.109.191, 18157.108.191 по КК на
гр. Гурково и ПИ с идентификатори 21124.58.566
и 21124.58.430 по КК на с. Димовци.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Гурково до Административния съд – Стара Загора.

6049

Председател:
Н. Нейков

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 1257
от 25 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с доклад
вх. № ОА-9996/2/17.07.2019 г. от кмета на община
Елин Пелин за отстраняване на допусната техническа грешка в Решение № 1186 от 18.04.2019 г.
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин (ДВ, бр.
36 от 2019 г.), по предложение на постоянната
комисия по „Устройство на територията, строителство, екология, селско и горско стопанство“
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
Изменя Решение № 1186 по протокол № 48
от редовно заседание, проведено на 18.04.2019 г.,
като вместо думите „ПУП – ИПРЗ за ПИ № 542,
кв. 21, и ПИ № 543, кв. 20, в.з. Побит камък, и
образуване на нови УПИ V-542, кв. 21, и УПИ
IV-543, кв. 20, в.з. Побит камък, община Елин
Пелин“ да се чете „ПУП – ИПРЗ за ПИ № 542,
кв. 21, и ПИ № 543, кв. 20, в.з. Побит камък, и
образуване на нови УПИ V-542 и УПИ XVI-542,
кв. 21, и УПИ IV-543, кв. 20, в.з. Побит камък,
община Елин Пелин“.
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Решението може да се обжалва по реда на
АПК чрез Общинския съвет – гр. Елин Пелин,
пред Административния съд – София област, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.

6162

Председател:
Н. Плещов

ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 623
от 25 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, изработен
проект за ПУП – ПП в изпълнение на проект
„Подпомагане региона лното инвестиционно
планиране на отрасъл ВиК“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ г.,
и становище на Експертния съвет по устройство
на територията – Каварна, изразено в протокол № 2 от 21.03.2019 г., Общинският съвет –
гр. Каварна, реши:
1. Одобрява проект за ПУП – ПП за линеен
обект на техническата инфраструктура извън
границите на населените места и селищните образувания, представляващ външен водопровод от
тръбен кладенец Р 104 до НР 6000 куб. м, община
Каварна, област Добрич, преминаващ през поземлени имоти с идентификатори: 35064.12.98 (държавна публична собственост); 35064.20.26 (общинска
собственост); 35064.20.129 (държавна собственост);
35064.30.2 (общинска собственост); 35064.30.29
(общинска собственост); 35064.30.159 (общинска
собственост); 35064.30.160 (държавна собственост);
35064.37.74 (държавна собственост); 35064.111.473
(общинска собственост); 35064.112.18 (общинска
собственост); 35064.112.54 (частна собственост);
35064.112.55 (частна собственост); 35064.112.56
(частна собственост); 35064.112.57 (частна собственост); 35064.112.58 (частна собственост);
35064.112.59 (частна собственост); 35064.112.127
(общинска собственост) и 35064.112.128 (общинска
собственост), в гр. Каварна, община Каварна,
област Добрич.
2. Възлага на кмета на община Каварна да
извърши последващи съгласно закона действия.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване пред
Административния съд – Добрич, чрез Общинския съвет – гр. Каварна.

6202

Председател:
Кр. Кръстев

РЕШЕНИЕ № 624
от 25 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ е изработен
проект за ПУП – ПП в изпълнение на проект
„Подпомагане региона лното инвестиционно
планиране на отрасъл ВиК“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“,
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и становище на Експертния съвет по устройство
на територията – Каварна, изразено в протокол
№ 2 от 21.03.2019 г., Общинският съвет – гр.
Каварна, реши:
1. Одобрява проект за ПУП – ПП за линеен
обект на техническата инфраструктура извън
границите на населените места и селищните
образувания, представляващ външен водопровод
от тръбен кладенец Р 110 до НР 6000 куб. м в
гр. Каварна, преминаващ през поземлени имоти
с идентификатори: 35064.12.98 (държавна собственост), 35064.16.101 (общинска собственост),
35064.16.107 (общинска собственост), 35064.111.473
(общинска собственост) и 35064.112.128 (общинска
собственост) в землище гр. Каварна; 66113.26.1
(частна собственост) и 66113.27.86 (общинска собственост) в землище с. Селце, община Каварна.
2. Възлага на кмета на община Каварна да
извърши последващи съгласно закона действия.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване пред
Административния съд – Добрич, чрез Общинския съвет – гр. Каварна.

6203

Председател:
Кр. Кръстев

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 822
от 28 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8, чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3,
т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗПСК и
чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3
от Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 5,
ал. 2 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общинския
съвет – гр. Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Общинският съвет – гр. Кюстендил, реши:
1. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба по реда на ЗПСК и Наредбата за търговете и конкурсите на недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ застроен
поземлен имот с идентификатор 41112.503.4268 по
кадастралната карта и кадастралните регистри на
гр. Кюстендил, одобрена със Заповед № РД-18-96
от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор на
АГКК, посл. изм. със Заповед № КД-14-10-109 от
21.04.2009 г. на началника на СГКК – Кюстендил, с адрес: Кюстендил, ул. Дондуков № 65, с
площ 1437 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м); стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 507268;
квартал 25А, парцел ІІІ, при съседи на поземления имот: 1. 41112.503.4269; 2. 41112.503.271; 3.
41112.500.1776, 4. 41112.503.273, и 5. 41112.503.272,
съгласно ск ица № 15-176214/22.03.2018 г., издадена от СГКК – Кюстендил, и изградените
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върх у него сг ради: сг рада с идентификатор
41112.503.4268.1 – масивна, брой етажи – 1, предназначение: „Друг вид обществена сграда“, със
застроена площ 396 кв. м и сграда с идентификатор 41112.503.4268.2 – навес, брой етажи – 1;
п редназначение: „Пост ройка на доп ъ лващо
застрояване“, със застроена площ 7 кв. м.
2. Приема правния анализ и приватизационната оценка на описания в т. 1 от настоящото
решение имот общо в размер 156 750 лв.
3. Определя начална тръжна цена за продажбата на описания в т. 1 от настоящото решение
недвижим имот в размер 156 750 лв. и стъпка на
наддаване – 1500 лв.
4. Определя депозит за участие в търга в
размер 15 675 лв. и краен срок за внасянето
му – 20-ия ден от датата на обнародването на
настоящото решение в „Държавен вестник“ чрез
превод по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
5. Тръжната документация за участие в търга
се закупува в дирекция „Икономически дейности“
срещу документ за платена такса (цена в размер
50 лв., внесена в касата на Община Кюстендил
или по сметка BG 11 SOMB 9130 84 42298644,
код за вид плащане 44 70 00, всеки работен ден
до 17 ч. на 15-ия ден от деня на обнародването
на настоящото решение в „Държавен вестник“.
6. Предложения за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписаното наименование на обекта и името на участника в срок
до 17 ч. на 20-ия ден от деня на обнародването
на настоящото решение в „Държавен вестник“ в
административната сграда на Община Кюстендил – Кюстендил, пл. Велбъжд № 1, дирекция
„Икономически дейности“.
7. Търгът ще се проведе от 14 ч. на 21-вия
ден от датата на обнародване на настоящото
решение в „Държавен вестник“ в заседателната
зала на административната сграда на Община
Кюстендил – ет. 2.
8. В случай на неявяване на кандидат се обявява
нов търг за продажба на имота при условията на
настоящото решение, но със следните срокове:
срок за закупуване на тръжна документация – до 17 ч. на 25-ия ден от датата на обнародване на настоящото решение в „Държавен
вестник“;
краен срок за внасяне на депозита за участие
в търга в размер 15 675 лв. – 30-ият ден от деня
на обнародването на настоящото решение в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка,
посочена в тръжната документация;
срок за подаване на предложения – до 17 ч. на
30-ия ден от деня на обнародване на настоящото
решение в „Държавен вестник“;
провеждане на търга – 14 ч. на 31-вия ден от
деня на обнародване на настоящото решение в
„Държавен вестник“.
9. Оглед на обекта ще се извършва всеки работен ден в срок до 15 ч. до деня, предхождащ
датата за провеждането на търга, след закупуване
на тръжна документация и предварителна заявка
в дирекция „Икономически дейности“.

БРОЙ 63

ДЪРЖАВЕН

10. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС съгласно чл. 45, ал. 5,
т. 1 във връзка с ал. 3 от ЗДДС с изключение на
сградите и на прилежащия терен към сградите,
които не са нови. Когато последният ден на срока
е неприсъствен, този ден не се брои и срокът
изтича в следващия след него присъствен ден.
11. Утвърждава тръжната документация за
участие в търга и проекта на договор като част
от нея.
12. Определя комисия в състав от 7 членове – двама общински съветници и петима от
общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20
от Наредбата за устройство и работа на органите
за приватизация и следприватизационен контрол,
която да организира и проведе търга.
13. В срок 3 работни дни след провеждането
на търга тръжната комисия представя на кмета
на община Кюстендил протокола от търга.
14. Възлага на кмета на общината в срок 3
работни дни след получаването на протокола от
проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник.
15. Възлага на кмета на община Кюстендил
да сключи договор за покупко-продажба със
спечелилия търга участник.

6129

Председател:
М. Крумова

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЕРНИК
ЗАПОВЕД № РР-7
от 29 юли 2019 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ и
чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ одобрявам план на
новообразуваните имоти в М 1:1000 и придружаващия го регистър на новообразуваните имоти
за земеделски земи, предоставени за ползване
на граждани въз основа на актове по § 4к от
ПЗРЗСПЗЗ, за местностите: Лингурица и Царев
камък в землището на гр. Земен, Турски дол
и Митов рид в землището на с. Пещера, Над
Класанци, Чуклето и Камико в землището на с.
Жабляно, Орехов дол и Адилица в землището на
с. Горна Врабча, Валог и Баринци в землището
на с. Елов дол, Шурдил в землището на с. Габров
дол, Богданица и Търнивче в землището на с.
Беренде, всички на територията на община Земен.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител пред Районния съд – Перник,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.

6157

Областен управител:
И. Соколова

ЗАПОВЕД № РР-8
от 29 юли 2019 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ и
чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ одобрявам план на
новообразуваните имоти в М 1:1000 и придру-
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жаващия го регистър за земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по
§ 4к от ПЗРЗСПЗЗ, за местностите: Зад Шамака
в землището на гр. Перник, При селото, Наметни
дол, Скубаница, Камен дол, Шамак, Раздолци,
Гробищата и Средни рид в землището на с. Радуй, Криво падине, Калачица и Шаварна бара в
землището на с. Расник, всички на територията
на община Перник.
Одобреният план може да бъде обжалван пред
Районния съд – Перник, в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
И. Соколова
6158
ЗАПОВЕД № РР-9
от 29 юли 2019 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ и
чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ одобрявам план на
новообразуваните имоти в М 1:1000 и придружаващия го регистър на новообразуваните имоти
за земеделски земи, предоставени за ползване
на граждани въз основа на актове по § 4к от
ПЗРЗСПЗЗ, за местностите: Леви дол в землището на с. Ковачевци, Дръжкарска, Поляна и
Тютюнджия в землището на с. Косача, Шамако,
Чифлико и Араклийска в землището на с. Егълница, всичките разположени на територията на
община Ковачевци.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител пред Районния съд – Перник,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
Областен управител:
И. Соколова
6159

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 1229
от 4 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр.
Петрич, реши:
Одобрява ПУП – ПП за трасе на общински път
от първостепенно значение в участък – имоти с
идентификатори 49312.15.85; 49312.17.14; 49312.17.16
и 49312.17.18, по одобрените кадастрална карта
и кадастрални регистри на землище с. Рупите,
община Петрич, за осигуряване на транспортен
достъп до обект от национално значение – Древен
град Хераклея Синтика.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.
Председател:
Г. Тренчев
6134
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № ДС-12-2
от 23 юли 2019 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 от ЗУТ одобрявам ПУП – парцеларен план за линеен обект:
„Реконструкция на довеж дащ водопровод от
ПС „Катуница“ до прекъсвателна шахта 50 м 3,
Асеновград“, попадащ в териториите на две общини: Садово и Асеновград, в област Пловдив,
съгласно приетите и одобрени текстови и графични
части, неразделна част от настоящата заповед, с
възложител МРРБ.
Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта
може да се обжалва относно законосъобразността
є чрез областния управител на област Пловдив
пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
За областен управител:
П. Петров
6004

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 327
от 18 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 109, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одобрява представения ПУП – парцеларен план и
план за улична регулация в обхвата на ПИ с
идентификатори № 11845.9.32; 11845.9.33 и 11845.7.7
за транспортен достъп до УПИ 7.47 – складови и
производствени дейности, имот с идентификатор
11845.7.7 в землището на с. Войводиново, община
„Марица“.
Председател:
Г. Трендафилова
6006

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 2088
от 20 юни 2019 г.
На основа ние ч л. 21, а л. 1, т. 8 и 11 о т
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 70, ал. 2,
чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 126, ал. 6 от ЗУТ, протокол № 47 от заседание на ПК по „Устройство на
територията и екология“ Общинският съвет – гр.
Самоков, реши:
Одобрява парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане на
обект: „Трасе на подземен захранващ кабел НН
с цел ново външно ел. захранване на съществуващо съоръжение, представляващо площадка
на автоматична газоразпределителна станция
(АГРС – Самоков), съставляваща поземлен имот
с идентификатор № 58548.120.10, местност Червената земя, землище на с. Продановци, община
Самоков“, преминаващ през ПИ № 58548.120.11,
№ 23491.8.218, № 23491.8.400, № 23491.8.194 и
№ 23491.8.311 – общинска собственост, съгласно
приложения проект.
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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. Самоков, пред Административния
съд – София област.
За председател:
Б. Филчев
6192

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 547
от 28 юни 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, чл. 8, ал. 1 от
ЗОС и искане с вх. № СП-3150/30.05.2019 г. за
одобряване на ПУП – ПУР и ПР Общинският
съвет – гр. Сливо поле, реши:
1. Одобрява ПУП – ПУР (план за улична
рег улаци я – нова улица) – ОК 226 – ОК 227,
изменение на кв. 77, образуване на нов кв. 119;
ПУП – ПР (план за регулация) на УПИ I-1860 – „За
озеленяване и детска площадка“, кв. 119, с. Ряхово,
община Сливо поле, област Русе.
2. Възлага на кмета на общината провеждането на необходимите действия по одобряването на описания в т. 1 на настоящото решение
ПУП – ПУР и ПР.
Председател:
С. Вейсал
5992

ОБЩИНА СМЯДОВО
РЕШЕНИЕ № 558
от 25 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и 6
от ЗУТ, Заповед № 36/25.01.2019 г. на кмета на
община Смядово за разрешение изменение на
ПУП – ПР и решение по т. 2 на ОбЕСУТ, протокол № 14/18.07.2019 г., Общинският съвет – гр.
Смядово, реши:
1. Одобрява изменение на подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР), одобрен със
заповеди № 670 от 14.05.1935 г., № 671 от 14.05.1935 г.
и изменен със Заповед № 326 от 5.07.2018 г. на
кмета на община Смядово в обхват: урегулирани
поземлени имоти (УПИ) ХІІ-60 – „Пълномощничество и здравен дом“, и УПИ ХІ-62 от кв. 7, с.
Ново Янково, община Смядово, област Шумен,
като УПИ ХІІ-60 се разделя на два самостоятелни
УПИ ХV-60 и ХІV-60а от кв. 7. Към новообразуван УПИ ХV-60 се присъединяват 40 кв. м от
УПИ ХІ-62 от кв. 7. За достъп до новообразуван
УПИ ХІV-60а от кв. 7 се проектира нова улицатупик с ширина от 3,5 м, с осови точки 44а, 44б
и 44в от УПИ ХІ-62 от кв. 7 по плана на с. Ново
Янково, община Смядово, област Шумен. Всички
новообразувани УПИ отговарят на чл. 19, ал. 1,
т. 4 и чл. 81, ал. 3 от ЗУТ.
Площ на новообразуван УПИ ХІІ-60а от кв. 7 –
684 кв. м.
Площ на новообразуван УПИ ХV-60 – „За пълномощничество и здравен дом“, от кв. 7 – 593 кв. м,
с включващо 40 кв. м от УПИ ХІ-62 съгласно
предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.
Площ след изменението на УПИ ХІ-62 от
кв. 7 – 6660 кв. м.
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2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4
и 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 97 от
НРПУРОИ във връзка със сключен предварителен
договор за прехвърляне на право на собственост по
реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, нотариално заверен,
рег. № 2697/15.07.2019 г. на нотариус Светлозар
Николов с рег. № 592 на НК, РС – Велики Преслав, дава съгласието си и упълномощава кмета
на община Смядово да сключи окончателен
договор за придобиване правото на собственост
чрез дарение на 40 кв. м, които се присъединяват
към УПИ ХV-60 от УПИ ХІ-62, кв. 7, по плана на
с. Ново Янково, община Смядово, област Шумен.
3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4
и 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от ЗОС
и чл. 5, ал. 5 от НРПУРОИ променя характера на
собствеността на недвижим имот, представляващ
УПИ ХІV-60а от кв. 7 с площ 684 кв. м по плана
на с. Ново Янково, община Смядово, област Шумен, от публична в частна общинска собственост.
4. Възлага на кмета на община Смядово
всички дейности, необходими за правилното и
законосъобразно изпълнение.
Настоящото решение на основание чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ може да бъде обжалвано по
законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез общината
пред Административния съд – Шумен.
Председател:
Б. Борисов
6213

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № ДС-ЗД-90
от 31 юли 2019 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от ЗА, § 4к, ал. 6
от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ одоб
рявам плана на новообразуваните имоти в М
1:1000, както и регистъра на новообразуваните
имоти, неразделна част от плана, за земеделски
земи, предоставени за ползване на граждани въз
основа на актове по §4 от ПЗРЗСПЗЗ за местността Глуханя, намираща се в землището на с.
Люляк, община Стара Загора.
На основание § 19, ал. 1 от ЗИДАПК (ДВ, бр.
39 от 2011 г.) жалби срещу одобрените планове на
новообразуваните имоти могат да се подават от
заинтересованите лица чрез областния управител
на област Стара Загора пред Районния съд – Стара Загора, в 14-дневен срок от обнародването на
заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Г. Микова
6200

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 551
от 5 юли 2019 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – Тополовград, реши:
Одобрява изготвения ПУП – ПП за изграждане на КСрН от муфи на съществуващ КСрН до
БКТП „Пътно“ – с. Срем; изграждане на извод
НН-1 (Кабел НН от БКТП „Пътно“ – с. Срем, до
съществуващо електромерно табло); изграждане на
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извод НН-2 (Кабел НН от БКТП „Пътно“ – с. Срем,
до съществуващ ЖБ стълб НН), представляващ
съставна част на КПИИ за строеж: изграждане на
КСрН от муфи на съществуващ КСрН до БКТП
„Пътно“ – с. Срем; изграждане на БКТП „Пътно“ – с. Срем; изграждане на извод НН-1 (Кабел
НН от БКТП „Пътно“ – с. Срем, до съществуващо
електромерно табло); изграждане на извод НН-2
(Кабел НН от БКТП „Пътно“ – с. Срем, до съществуващ ЖБ стълб НН), обект по Програма „Lafe
12 NAT/BG/000572 – Lafe for safe grid“.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Тополовград до Административния съд – Ямбол.
Председател:
Пл. Минчев
6135
10. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31.07.2019 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
42 798
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
2 032 613
Дълготрайни материални и
нематериални активи
123 261
Други активи
18 772
Депозит в управление „Емисионно“ 6 048 316
Всичко активи:
8 265 760
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 403 213
Други пасиви
177 281
Всичко задължения:
3 580 494
Основен капитал
20 000
Резерви
4 743 790
Неразпределена печалба
-78 524
Всичко собствен капитал:
4 685 266
Всичко пасиви:
8 265 760
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31.07.2019 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
20 049 673
Монетарно злато и други инструменти в монетарно злато
3 259 943
Инвестиции в ценни книжа
26 581 077
Всичко активи:
49 890 693
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
17 747 013
Задължения към банки
12 432 257
Задължения към правителството
и бюджетни организации
11 361 418
Задължения към други депозанти
2 301 689
Депозит на управление „Банково“
6 048 316
Всичко пасиви:
49 890 693
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
6198
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45. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че e допуснал предварително изпълнение
на Разрешение за строеж № РС-71 от 24.07.2019 г.
за обект: „Изграждане на нова двойна ВЛ 400
kV от п/ст „Марица изток“ до п/ст „Марица изток 3“, с подобекти: „Изместване на ВЛ 400 kV
„Хеброс“ пред п/ст „Марица изток“ и п/ст ТЕЦ
„Марица изток 3“ и „Изместване на стълб № 1 на
ВЛ 400 kV „Розовец“, на територията на област
Хасково, община Симеоновград, землището на
с. Пясъчево, и област Стара Загора, община Гълъбово, землищата на гр. Гълъбово, с. Обручище
и с. Медникарово“, с допуснато предварително
изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс. На основание чл. 149,
ал. 1 от Закона за устройство на територията за
издаването на Разрешение за строеж № РС-71 от
24.07.2019 г. е съобщено с обявление в „Държавен
вестник“, бр. 61 от 2.08.2019 г. Предварителното
изпълнение на разрешението за строеж може да
се обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството.
6238
3. – Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедури за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт,
както следва:
1.1. Административен ръководител – председател на Административния съд – Стара Загора – изтичащ мандат.
1.2. Административен ръководител – председател на Военния съд – Пловдив – изтичащ мандат.
1.3. Административен ръководител – председател на Военния съд – Сливен – изтичащ мандат.
1.4. Административен ръководител – председател на Окръжния съд – Стара Загора – изтичащ
мандат.
1.5. Административен ръководител – председател на Районния съд – Петрич – изтичащ мандат.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; копие от
удостоверение за придобита юридическа право
способност; медицинско удостоверение, издадено
в резултат на извършен медицински преглед,
че лицето не страда от психическо заболяване;
концепция за работата като административен
ръководител, която трябва да съдържа: лична
мотивация за заемане на длъжността, анализ и
оценка на състоянието на органа на съдебната
власт, очертаване на достиженията и проблемите
в досегашната му дейност, набелязване на цели за
развитието и мерки за тяхното достигане; удос-
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товерение от Националната следствена служба,
Столичната следствена служба или от окръжните
следствени отдели към окръжните прокуратури за
образувани досъдебни производства; декларация
за имотното състояние, произхода на средствата
за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от
Пленума на Висшия съдебен съвет; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
от ЗСВ, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
6227
3а. – Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедури за избор на административни
ръководители в органите на съдебна власт:
1.1. Районна прокуратура – Видин – свободна
длъжност.
1.2. Районна прокуратура – Карнобат – свободна длъжност.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; копие от
удостоверение за придобита юридическа право
способност; медицинско удостоверение, издадено
в резултат на извършен медицински преглед,
че лицето не страда от психическо заболяване;
концепция за работата като административен
ръководител, която трябва да съдържа: лична
мотивация за заемане на длъжността, анализ и
оценка на състоянието на органа на съдебната
власт, очертаване на достиженията и проблемите
в досегашната му дейност, набелязване на цели за
развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба,
Столичната следствена служба или от окръжните
следствени отдели към окръжните прокуратури за
образувани досъдебни производства; декларация
за имотното състояние, произхода на средствата
за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от
Пленума на Висшия съдебен съвет; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
от ЗСВ, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
6228
3. – Българската академия на науките – София, обявява конкурс за прием на редовни и
задочни докторанти за учебната 2019 – 2020 г. в съответствие с Решение № 241 на МС от 25.04.2019 г.
В срок от 13.08. до 11.10.2019 г. кандид атите подават молба за участие в конкурса до директора
на обучаващата организация, посочена в списъка.
За справки – в обучаващите организации или в
БАН – администрация, ул. 15 ноември № 1, стая
310, тел. 9795260.
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Приложение

СПИСЪК

на специалностите, по които се обявяват конкурси за докторанти в Българската академия на
науките, броя места по форма на обучение и обучаващи организации – конкурс 2019 – 2020 г.
Шифър Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

Образователна
и научна степен
доктор
редовно

задочно

Обучаваща
организация

1

2

3

4

5

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение
на математиката)

1

-

ИМИ

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

1

-

ИМИ

4.5.

Математика (Математическо моделиране и приложение
на математиката)

1

-

И-т по механика

4.5.

Математика (Механика на деформируемото твърдо тяло)

1

И-т по механика

4.5.

Математика (Механика на флуидите)

1

И-т по механика

4.5.

Математика (Приложна механика)

1

И-т по механика

4.5.

Математика (Биомеханика)

1

И-т по механика

5.1.

Машинно инженерство (Роботи и манипулатори)

1

5.6.

Материали и материалознание (Технология на композитните материали)

1

5.1.

Машинно инженерство (Роботи и манипулатори)

1

1

И-т по роботика

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Приложение
на принципите и методите на кибернетиката в техничес
ките науки)

1

1

И-т по роботика

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Елементи и
устройства на автоматиката и изчислителната техника)

1

1

И-т по роботика

4.5.

Математика (Изчислителна математика)

1

-

ИИКТ

4.5

Математика (Математическо моделиране и приложение
на математиката)

1

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

1

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизирани системи за обработка на информация и управление)

1

ИИКТ

5.2.

Електротехника, електроника и автоматика (Приложение
на принципите и методите на кибернетиката в различни
области на науката)

1

ИИКТ

5.3.

Комуникационна и компютърна техника (Компютърни
системи, комплекси и мрежи)

1

5.3.

Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи)

1

4.1.

Физически науки (Теоретична и математическа физика )

1

4.2.

Химически науки (Електрохимия (вкл. химически източници на тока)

2

ИЕЕС

4.2.

Химически науки (Процеси и апарати в химичната и
биохимичната технология)

2

ИИХ

4.1.

Физически науки (Електрични, магнитни и оптични
свойства на кондензираната материя)

1

4.2.

Химически науки (Технология на полупроводниковите
материали и електронни елементи)

1

4.1.

Физически науки (Физика на кондензираната материя)

2

1

ИФТТ

4.1.

Физически науки (Физика на вълновите процеси)

2

-

И-т по електроника

1

И-т по механика
И-т по механика

ИИКТ
-

-

ИИКТ

ИИКТ
ИИКТ

1

-

ИЯИЯЕ
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1

2

3

4

5

4.1.

Физически науки (Математическо моделиране и приложение на математиката във физиката)

1

4.1.

Физически науки (Физика на атомите и молекулите)

1

-

И-т по електроника

4.1.

Физически науки (Радиофизика и физическа електроника)

1

-

И-т по електроника

4.1.

Физически науки (Електрични, магнитни и оптични
свойства на кондензираната материя)

1

-

ИОМТ

4.4.

Науки за земята (Минералогия и кристалография)

1

ИМК

И-т по електроника

5.5.

Транспорт, корабоплаване и авиация (Теория на кораба)

1

ИМСТЦХА

5.6.

Материали и материалознание (Материалознание и технология на машиностроителните материали)

1

ИМСТЦХА

5.6.

Материали и материалознание (Методи за контролиране
и изпитване на материали, изделия и апаратура)

1

1

ИМСТЦХА

5.13.

Общо инженерство (Защита на населението и народното
стопанство в критични ситуации (технологии и средства
за сигурност и защита на критична инфраструктура при
криза)

-

2

ИМСТЦХА

4.2.

Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

4.2.

Химически науки (Органична химия)

1

-

ИОХЦФ

4.2.

Химически науки (Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества)

1

4.2.

Химически науки (Физикохимия)

2

ИФХ

4.2.

Химически науки (Полимери и полимерни материали)

2

И-т по полимери

4.2.

Химически науки (Химична кинетика и катализ)

2

И-т по катализ

4.2.

Химически науки (Химия на твърдото тяло)

1

И-т по катализ

4.1.

Физически науки (Електрични, магнитни и оптични
свойства на кондензираната материя)

1

ЦЛПФ-Пл

4.2.

Химически науки (Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества)

1

ИМолБ

4.3.

Биологически науки (Молекулярна генетика)

1

3.2.

Психология (Психофизиология)

4.3.

Биологически науки (Физиология на животните и човека )

1

4.3.

Биологически науки (Микробиология)

1

ИМикрБ

4.3.

Биологически науки (Имунология)

1

ИМикрБ

5.11.

Биотехнологии (Технология на биологично активните
вещества)

1

ИМикрБ

4.3.

Биологически науки (Биофизика)

1

-

ИБФБМИ

4.3.

Биологически науки (Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката
(изследване на биологично активни молекули с in silico
подходи)

1

-

ИБФБМИ

4.6.

Информатика и компютърни науки (Информатика)

1

-

ИБФБМИ

4.3.

Биологически науки (Физиология на животните и човека)

1

1

ИБИР

4.3.

Биологически науки (Имунология)

1

4.3.

Биологически науки (Антропология)

1

-

ИЕМПАМ

4.3.

Биологически науки (Вирусология)

1

4.3.

Биологически науки (Морфология)

1

4.3.

Биологически науки (Биохимия)

1

ИОНХ
ИОХЦФ

-

ИМолБ

1

И-т по невробиология

1

И-т по невробиология

ИБИР
ИЕМПАМ
1

ИЕМПАМ
ИЕМПАМ
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4.3.

Биологически науки (Зоология)

1

4.3.

Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите)

1

4

5
ИБЕИ

1

ИБЕИ

6.1.

Растениевъдство (Почвознание)

1

6.5.

Горско стопанство (Горски култури, селекция и семе
производство)

2

1

И-т за гората
И-т за гората

6.5.

Горско стопанство (Лесовъдство и таксация)

1

-

И-т за гората

4.3

Биологически науки (Биохимия)

1

ИФРГ

4.3

Биологически науки (Генетика)

1

ИФРГ

4.4.

Науки за земята (Инженерна геология)

1

Геологически
и-т

4.4.

Науки за земята (Минералогия и кристалография)

1

Геологически
и-т

4.4.

Науки за земята (Геохимия)

1

Геологически
и-т

4.4.

Науки за земята (Регионална геология)

1

Геологически
и-т

4.4.

Науки за Земята (Физическа география и ландшафтознание)

1

-

НИГГГ

4.4.

Науки за Земята (Картография и ГИС)

1

4.3.

Биологически науки (Хидробиология)

1

-

НИГГГ

4.4.

Науки за Земята (Геология на океаните и моретата)

1

-

ИО-Вн

4.1.

Физически науки (Хелиофизика)

1

-

ИА НАО

4.1.

Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия)

1

1

ИА НАО

4.1.

Физически науки (Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство)

1

4.4.

Науки за Земята (Дистанционни изследвания на Земята
и планетите)

1

2

ИКИТ

5.5.

Транспорт, корабоплаване и авиация (Динамика, балистика
и управление на полета на летателни апарати)

1

1

ИКИТ

2.1.

Филология (Български език)

1

-

ИБЕ

2.1.

Филология (Общо и сравнително езикознание)

1

ИБЕ

2.1.

Филология (Българска литература (Стара българска
литература)

1

И-т за литература

2.1.

Филология (Българска литература (Възрожденска литература)

1

И-т за литература

2.1.

Филология (Българска литература (Нова и съвременна
българска литература)

1

И-т за литература

2.1.

Филология (Теория и история на литературата)

1

И-т за литература

2.1.

Филология (Литература на народите на Европа, Америка,
Африка, Азия и Австралия)

1

И-т за литература

2.2.

История и археология (Стара история)

1

ИБалкЦТ

2.2.

История и археология (Средновековна обща история)

1

2.2.

История и археология (Нова и най-нова обща история)

2

2.2.

История и археология (Документалистика, архивистика,
палеография)

1

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Теория
и история на културата)

1

2.2.

История и археология (Нова и най-нова обща история)

1

ИИстИ

2.2.

История и археология (История на България)

1

ИИстИ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Етнография)

1

ИО-Вн

ИКИТ

ИБалкЦТ
1

ИБалкЦТ
ИБалкЦТ

-

1

ИБалкЦТ

ИЕФЕМ
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1

2

3

4

5

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Фолклористика)

1

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Музеология)

1

1

ИЕФЕМ

8.1.

Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразително
изкуство (НКН)

1

1

ИЕФЕМ

8.3.

Музикално и танцово изкуство (Музикознание, музикално
и танцово изкуство (Етномузикология)

1

ИЕФЕМ

8.1.

Теория на изкуствата (Теория и история на културата)

1

ИИИзк.

8.1.

Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразителни
изкуства)

1

ИИИзк.

8.3.

Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално изкуство)

1

ИИИзк.

8.4.

Театрално и филмово изкуство (Театрознание и театрално
изкуство)

1

ИИИзк.

8.4.

Театрално и филмово изкуство (Кинознание, киноизкуство
и телевизия)

1

ИИИзк.

2.2.

История и археология (Стара история (Праистория)

1

НАИМ

1

ИЕФЕМ

2.1.

Филология (Теория и история на литературата)

3.8.

Икономика (Народно стопанство, вкл. рег. икономика и
история на народното стопанство)

3

ИИконИ

КМНЦ

3.8.

Икономика (Политическа икономика)

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Икономика и управление)

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Световно стопанство и МИО)

2

ИИконИ

3.8.

Икономика (Финанси, парично обръщение, кредит и
застраховка)

1

ИИконИ

3.8.

Икономика (Статистика и демография)

1

ИИконИ

3.6.

Право (Гражданско и семейно право)

3.6.

Право (Стопанско/търговско право)

1

ИДП

3.6.

Право (Правна социология. Правна информатика)

1

1

ИДП

3.6.

Право (Административно право и административен процес)

1

1

ИДП

3.6.

Право (Международно право и международни отношения)

1

1

ИДП

3.6.

Право (Международно частно право)

1

1

ИДП

3.6.

Право (Наказателен процес)

1

ИДП

2.2.

История и археология (История на България)

1

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Социология)

1

-

ИИНЧ

3.2.

Психология (Консултативна психология)

1

-

ИИНЧ

3.2.

Психология (Обща психология)

1

1

ИИНЧ

3.2.

Психология (Педагогическа и възрастова психология)

1

ИИНЧ

1

ИДП

ИИНЧ

3.2.

Психология (Социална психология)

1

ИИНЧ

2.3.

Философия (Философия на историята)

1

ИИОЗ

2.3.

Философия (Философия на политиката и икономиката)

1

-

ИИОЗ

2.3.

Философия (Епистемология)

1

-

ИИОЗ

2.3.

Философия (Онтология)

1

-

ИИОЗ

2.3.

Философия (Философия на науката)

1

-

ИИОЗ

2.3.

Философия (Естетика)

1

-

ИИОЗ

2.3.

Философия (Логика)

1

-

ИИОЗ

3.1.

Социология, антропология и науки за културата (Социология)

1

1

ИИОЗ

6210
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1562. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурс
за главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията“ със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“ – един
за нуждите на преподаването по дисциплината
„Трудово и административно право“ в Катедрата по право и етика в медицината. За справки
и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло
море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“,
Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс
+359 2 9432 579 (сектор „Наука“ – ФОЗ).
6160
2786. – Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, на основание чл. 3, ал. 1 от
Закона за развитието на академичния състав в
Република България обявява конкурси за прием
на докторанти по държавна поръчка за учебната
2019/2020 г. в следните докторски програми:
Област от Професи- Докторска
Форма на
висш ето
онално
програма
обучение
образова- направлередов- задочние
ние
на
на
3. Социал- 3.7. Адми- О р г а н и з а 3
2
ни, стопан- нистрация ция и упраски и прав- и управле- в л е н и е н а
ни науки
ние
производството (индустрията)
5.3. Кому- Компютър2
2
никацион- ни системи
на и ком- и т ех ноло п ю т ъ р н а гии
техника
5.10 . Х и - Т е х н о л о 2
мични тех- г и я на синологии
ликатите,
свързващите вещества
и трудно
топимите
немета лни
материали
Технология
2
1
5. Техничеза пречистски науки
ване на водите
Технология
1
на природните и синтетични горива
5.11. Био- Т е х н о л о 1
т е х н о л о - г и я на бигии
ологичноактивните
вещества
(вк л. ензими, хормони и белтъчини)
Общо:
11
5

ВЕСТНИК
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Документи за кандидатстване: 1. заявление по
образец; 2. автобиография; 3. нотариално заверено копие на диплома за ОКС „магистър“; 4.
медицинско свидетелство; 5. документ за платена
такса за изпити. В срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“ документите се подават
на адрес: Бургас 8010, бул. Проф. Яким Якимов
№ 1, СО1, стая 209, тел.: 056 705 293; 0886 664 213.
6161
480. – Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс
за заемане на академичната длъжност главен
асистент по професионално направление 4.2.
Химически науки, научна специалност 01.05.05
Физи кох и м и я, за н у ж д и т е на Лаборат ори я
за изследване и изпитване на материалите в
ИЕЕС – БАН, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите могат
да подават документи за участие в канцеларията
на Института по електрохимия и енергийни системи при БАН, София, ул. Акад. Георги Бончев,
бл. 10, стая 202, тел. 02/979-27-55.
6221
327. – Институтът по зеленчукови култури
„Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за главен
асистент в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически
науки, научна специалност „Молекулярна биология“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – ИЗК
„Марица“ – Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе
№ 32, тел. 032/952296.
6209
1. – Инстит у т ът по планинско ж ивотновъдство и земеделие – Троян, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс
за заемане на академичната длъжност главен
асистент в професионално направление 6.1.
Растениевъдство, научна специалност „Фуражно
производство, ливадарство“ – със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в ЦA на СCA, София 1373, ул.
Суходолска № 30, тел. 02/8127560.
6205
703. – „ А д ж иба дем Сити К линик МБА Л
Токуда“ – ЕАД, София, с решение на научния
съвет (протокол № 28 от 23.07.2019 г.) обявява
конкурс за един главен асистент в област на вис
ше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна
специалност „Дерматология и венерология“, за
нуждите на Клиниката по кожни и венерически
заболявания. Конкурсът е със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Заявления
и документи – в деловодството на болницата,
бул. Н. Вапцаров № 51Б. За справки – тел. 02/403
4228, 02/403 4221.
6154
705. – Община Враца на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен и изложен
за проучване проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе
на елементи на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните терито-
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рии за обект: „Реконструкция на газопроводно
отклонение „Враца – 1“ в участъка от Кранов
възел (KB) 4 до ПГХ Чирен“, преминаващо през
землищата на с. Костелево, гр. Враца, и с. Чирен,
община Враца, област Враца, с обща дължина
на трасето на територията на община Враца
около 20,606 км. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта
за ПУП – ПП и приложената документация в
сградата на Община Враца, стая № 2, ет. 1, и
да направят писмени възражения, предложения
и искания по тях.
6222
102. – Община Габрово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за укрепване на стълб № 13
на ВЛ 110 kV „Сечен камък“ в поземлени имоти
(ПИ) с проектни идентификатори 14218.201.291,
14218 . 2 01. 2 9 2 , 14218 . 2 01. 2 9 3 , 14218 . 2 0 2 . 2 9 4 ,
14218.202.295, 14218.202.296 и 14218.201.297 по
кадастралната карта на гр. Габрово. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
искания, предложения и възражения относно
ПУП – ПП за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии за укрепване на стълб № 13 на ВЛ 110
kV „Сечен камък“ в ПИ с проектни идентификатори 14218.201.291, 14218.201.292, 14218.201.293,
14218.2 02 .294, 14218.2 02 .295, 14218.2 02 .296 и
14218.201.297 по кадаст ра лната карта на гр.
Габрово до кмета на общината.
6223
52. – Община гр. Лясковец, област Велико
Търново, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 573, взето с протокол № 68
на редовно заседание на Общинския съвет – гр.
Лясковец, проведено на 25.07.2019 г., се одобрява
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУ П – ПП) за техническата инфраструкт ура – за определ яне на т расе за външно ел.
захранване на „Център за комплексно обслужване на маркираща техника и консумативи“ в
урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ-79, 677 в
кв. 48 по ПУП на с. Мерданя, община Лясковец. Трасето на техническата инфраструктура
е отразено в графичната част на изготвения
парцеларен план със съответния цвят. Настоящото решение може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Велико Търново,
чрез Общинския съвет – гр. Лясковец, съгласно
разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.
6204
14. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
е изготвен проект за ПУП – план за регулация
за масив 11538.504 по кадастралната карта на
гр. Свети Влас, С.О. „Инцараки“, както и за по-
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землени имоти с идентификатори № 11538.1.96,
№ 11538.1.98, № 11538.2.154 и № 11538.2.155 по
кадастралната карта на гр. Свети Влас, местност Юрта. Проектът е изложен в сградата на
общинската администрация в стая 31, ет. 3, тел.
0554/2-93-69. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
6196
5. – Община гр. Садово, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
на „Трасе на оптична кабелна линия от съществуващ оптичен кабел до ПИ 073037 в местността
Пясъка по КВС на землището на с. Чешнегирово,
община Садово“. Проектът е на разположение
в сградата на общината – ул. Иван Вазов № 2,
ет. 3, гр. Садово. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на обявлението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите
до общинската администрация.
6226
42 . – Общ и на Смол я н обя вя ва на за и нтересуваните лица, че на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ с Решение № 1187 на Общинския
съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му,
състояло се на 27.06.2019 г., протокол № 53, е
одобрен ПУП – специализирана план-схема за
обект: „Изграждане на оптична свързаност на
територията на гр. Смолян с подземна оптична
MAN мрежа на „А1 – България“ – ЕАД“, с трасе,
преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 67653.915.266, 67653.934.185, 67653.934.225,
676 53.918 .142 , 676 53.918 .75 6 , 676 53.918 .757,
67653.934.22 5, 67653.921.50 6, 67653.92 5.377 и
67653.925.48, по регистъра на засегнатите имоти на гр. Смолян. На основание чл. 215, ал. 4
от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица по
чл. 131 от ЗУТ могат да обжалват решението
пред А дминистративния съд – Смолян, чрез
Общинския съвет – гр. Смолян.
6174
144. – Община Смолян обявява на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ с Решение № 1189 на Общинския
съвет – гр. Смолян, взето на заседанието му,
състояло се на 27.06.2019 г., протокол № 53,
е одобрен ПУП – парцеларен план за обект:
„Интегриран воден проект на агломерация гр.
Смолян“ – парцеларен план на канализационен
клон № К209. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от
ЗУТ могат да обжалват решението пред Административния съд – Смолян, чрез Общинския
съвет – гр. Смолян.
6175
40. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица,
че с Решение № 1191 на Общинския съвет – гр.
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Смолян, взето на заседанието му, състояло се
на 27.06.2019 г., протокол № 53, е разрешено
и одобрено за дание с изработен проек т на
ПУП – парцеларен план за обект: „Въздушна
мрежа – ниско напрежение, за присъединяване на жилищна сграда на Е. Д. в с. Левочево,
местност Вадата“, с трасе, преминаващо през
поземлен имот с идентификатор 43219.2.951. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП – парцеларен
план до общинската администрация – Смолян.
6193
43. – Община Смолян на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица,
че с Решение № 1188 на Общинския съвет – гр.
Смол ян, взето на заседанието му, състояло
се на 27.06.2019 г., протокол № 53, е одобрен
ПУП – парцеларен план и устройствена плансхема за обект: „Реконструкция на вътрешната
водоснабдителна мрежа на с. Гела, община
Смолян“, подобект: „Реконструкция на довеждащ водопровод от съществуващи водохващания
до НР“, с трасе, преминаващо през поземлени
имоти с идентификатори: 14605.7.71, 14605.7.99,
14605.7.100, 14605.7.103, 14605.8.145, 14605.9.171,
14605.9.173, 14605.9.175, 14605.13.125, 14605.15.130,
14605.15.152, 14605.18.4, 14605.53.122, 14605.501.102,
14 6 0 5. 5 01.1 2 0 , 14 6 0 5. 5 01.42 4 , 14 6 0 5. 5 01.455,
14605.501.10 05, 14605.501.10 06, 14605.501.10 07,
14605.501.10 08, 14605.501.10 09, 14605.501.1010,
14605.501.1011, 14605.501.1013, 14605.501.1014,
14605.501.1015, 14 6 05.501.1016, 14 6 05.502 .183,
14605.502.398, 14605.502.10 0 0, 14605.502.10 01,
14 6 05. 50 2 .10 0 2 , 14 6 05. 503.22 6 , 14 6 05. 503.229,
14605.503.255, 14605.503.10 0 0, 14605.503.10 01,
14605.503.10 02, 14605.503.10 03, 14605.501.1012,
14605.21.92, 14605.26.7, 14605.15.152, 14605.21.46 и
14605.26.39, по кадастралната карта на с. Гела, община Смолян, и поземлени имоти 46019.507.1001,
46019.507.1003, 46019.507.1004 и 46019.507.1017 по
кадастралната карта на с. Магарджица, община
Смолян. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица по чл. 131 от
ЗУТ могат да обжалват решението пред Административния съд – Смолян, чрез Общинския
съвет – гр. Смолян.
6194
46. – Община Смолян на основание чл. 129
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица,
че с Решение № 1190 на Общинския съвет – гр.
Смол ян, взето на заседанието му, състояло
се на 27.06.2019 г., протокол № 53, е одобрен
ПУП – парцеларен план за обект: „Сградно водопроводно отклонение и външно пожарогасене за
обект: „Мотел“, намиращ се в УПИ I-540017 – за
мотел, по плана на гр. Смолян, местност Опаленика“, с трасе преминаващо през поземлени
имоти с идентификатори: 67653.54.9, 67653.54.16,
67653.54.17 и 67653.54.380, по регистъра на засегнатите имоти на гр. Смолян. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
по чл. 131 от ЗУТ могат да обжалват решението
пред А дминистративния съд – Смолян, чрез
Общинския съвет – гр. Смолян.
6195
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Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че
по протест на прокурор при Районна прокуратура – Разлог, срещу разпоредбите на чл. 11, ал. 4,
чл. 15, ал. 2, чл. 25, ал. 2, изр. 1, чл. 30, ал. 1,
чл. 31, ал. 4 и чл. 45, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди
и за настаняване под наем в общински жилища,
приета с Решение № 403 по протокол № 21 от
заседание на Общинския съвет – гр. Банско, на
16.02.2005 г., е образувано адм. д. № 667/2019 г. по
описа на Административния съд – Благоевград,
което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 20.09.2019 г. от 10,30 ч.
6128
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от Окръжна прокуратура – Бургас,
против разпоредбите на чл. 42 в частта относно
„събиране и транспортиране…“, чл. 45 в частта
относно „събиране и транспортиране…“, чл. 58,
чл. 59, т. 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 76 и 77 от Наредбата
за управление на отпадъците на територията на
община Созопол, приета с Решение № 294 по
протокол № 11 от 27.05.2016 г. на Общинския
съвет – гр. Созопол, и е образувано адм. д.
№ 1644/2019 г. по описа на Административния
съд – Бургас.
6170
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас,
против Наредбата за опазване на обществения
ред и околната среда на територията на община
Царево, приета с Решение № 501 по протокол
№ 30 от 14.06.2019 г. на Общинския съвет –
гр. Цар ево. По оспорването е образувано адм. д.
№ 1645/2019 г., което е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 12.09.2019 г. от
10,10 ч.
6180
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило
оспорване от областния управител на област
Бургас против Решение № 1122 на Общинския
съвет – гр. Несебър, прието по т. 37 от дневния ред
на заседание, проведено на 27.06.2019 г., отразено
в протокол № 39. По оспорването е образувано
адм. д. № 1675/2019 г., насрочено за 10.10.2019 г.
от 10,15 ч.
6181
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е образувано адм. д. № 1604/2019 г. по описа на Административния съд – Варна, ХVІІІ състав, чийто
предмет на оспорване съгласно разпоредбата на
чл. 218, ал. 3, изр. 1 от ЗУТ е подробен устройствен план – план за улична регулация на обект:
„Реконструкция на ул. Ал. Рачински в участъка
от бул. Съборни до бул. Генерал Колев по плана
на 4-ти подрайон на гр. Варна“, одобрен с Решение № 1562-2 по протокол № 39 от 24.04.2019 г.
на Общинския съвет – гр. Варна, по отношение
на имот с идентификатор 10135.1504.89. Заинтересованите лица могат да подадат заявление по
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реда на чл. 218, ал. 5 от ЗУТ за конституирането
им като ответници в настоящото производство
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“, към което
да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството им на заинтересовани лица. По
оспорването е образувано адм. д. № 1604/2019 г. по
описа на АдмС – Варна, ХVІІІ състав, насрочено
за 2.10.2019 г. от 9,30 ч.
6166
Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава за постъпил
протест от Районна прокуратура – Варна, срещу
чл. 11 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Долни чифлик, приета от Общинския съвет – гр. Долни чифлик, с
Решение № 287 от 8.02.2013 г. по протокол № 19
от 8.02.2013 г. Образувано е адм. д. № 1839/2019 г.
по описа на Административния съд – Варна, VІ
състав, насрочено за 26.09.2019 г. от 10 ч.
6171
Административният съд – Варна, дванадесети
състав, на основание чл. 188 от АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжна прокуратура – Варна, срещу чл. 42, ал. 4 и чл. 43 от Наредба
№ 1 за опазване на обществения ред и чистотата
на територията на община Суворово, приета с
Решение № 1-2 от 8.02.2001 г. на Общинския
съвет – гр. Суворово. По жалбата е образувано
административно дело № 2040/2019 г. по описа
на Административния съд – Варна, ХІІ състав,
насрочено за 10.10.2019 г. от 13 ч.
6216
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване по
протест на Окръжна прокуратура – Кърджали, на
разпоредбите на чл. 34, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 4; чл. 35,
ал. 2, 3, 4 и 5; чл. 67, ал. 2 и 3; чл. 68, ал. 2 и 3;
чл. 68, ал. 1, т. 12 и 13; чл. 71 и 74 от Наредбата
за управление на отпадъците на територията
на община Ардино, приета с Решение № 129 от
28.06.2016 г. на Общинския съвет – гр. Ардино. По
оспорването е образувано адм. д. № 270/2019 г.
по описа на Административния съд – Кърджали,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 30.10.2019 г. от 10,35 ч.
6172
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от Окръжна прокуратура – Кърджали, на разпоредбите на чл. 24, ал. 2, т. 8 и 9; чл. 65, ал. 1 в
частта относно „…събиране и транспортиране…“
и чл. 88, ал. 2, пр. 1 и ал. 3, пр. 1 от Наредбата
за управление на отпадъците на територията на
община Кирково, приета с Решение № 353 по
протокол № 34 от 29.03.2018 г. на Общинския
съвет – с. Кирково. По оспорването е образувано
адм. дело № 277/2019 г. на Административния
съд – Кърджали, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 30.10.2019 г. от 10,45 ч.
6173
Административният съд – Ловеч, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор от
Окръжна прокуратура – Ловеч, срещу: чл. 32,
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изр. 1-во – в частта относно израза „постоянна
част“ и цялата т. 1 на чл. 32 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на община Ловеч (приета с Решение № 5 от
20.11.2015 г., публикувана във в-к „Ловеч прес“,
бр. 92 от 30.11.2015 г., в сила от 1.12.2015 г.; изм.
и доп. с Решение № 202 от 12.07.2016 г., в сила
от 28.07.2016 г.; изм. и доп. с Решение № 211
от 28.07.2016 г., в сила от 15.08.2016 г.; изм. и
доп. с Решение № 274 от 24.11.2016 г., в сила
от 15.12.2016 г.; изм. и доп. с Решение № 450
от 26.06.2017 г., публ. на 13.07.2017 г., в сила
от 13.07.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 568
от 25.10.2017 г., публ. на 13.11.2017 г., в сила от
13.11.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 721 от
26.04.2018 г., публ. на 10.05.2018 г., в сила от
10.05.2018 г.; изм. с Решение № 869 от 29.11.2018 г.,
публ. на 17.12.2018 г., в сила от 17.12.2018 г.; изм.
и доп. с Решение № 920 от 31.01.2019 г., публ. на
18.02.2019 г., в сила от 18.02.2019 г.), по който е
образувано адм. дело № 267/2018 г. по описа на
Административния съд – Ловеч.
6165
Административният съд – Плевен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е
подадена жалба от кмета на община Червен бряг,
гр. Червен бряг, ул. Антим I № 1, срещу Решение
№ 1157 от 31.01.2019 г. в частта по т. А на Общинския съвет – гр. Червен бряг, за изменение
на проектобюджета на Община Червен бряг, по
която е образувано адм. д. № 176 по описа за
2019 г. на Административния съд – Плевен.
6168
Административният съд – Търговище, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от Окръжна прокуратура – Търговище, срещу разпоредбите на т. 2, ал. 2
на чл. 49 от Наредбата за изграждане и опазване
на зелената система на територията на община
Попово, приета с Решение № 170 по протокол № 14
от 11.09.2008 г. на Общинския съвет – гр. Попово.
По протеста е образувано адм. д. № 150/2019 г.
по описа на Административния съд – Търговище,
със страни: Окръжната прокуратура – Търговище, и Общинският съвет – гр. Попово. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 17.09.2019 г. от 10,30 ч.
6167
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от Административнопроцесуалния кодекс
съобщава, че е постъпил протест от Окръжна
прокуратура – Търговище, против чл. 23, ал. 2,
чл. 41, ал. 1 в частта „събиране“, чл. 42, ал. 1
в частта „събиране и транспортиране“ и чл. 62
от Наредбата за управление на отпадъците на
територията на община Попово. По протеста
е образувано адм. д. № 169/2019 г. по описа на
Административния съд – Търговище, със страни:
Окръжната прокуратура – Търговище, и Общинският съвет – гр. Попово. Делото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
17.09.2019 г. от 10,30 ч.
6169
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Балчишкият районен съд призовава Чапан
Полатджан, роден на 1.01.1968 г., гражданин на
Република Турция, с неизвестен адрес, в едномесечен срок считано от обнародването в „Държавен
вестник“ да се яви в деловодството на Районния
съд – Балчик, за да получи книжата и да подаде
отговор по чл. 131 от ГПК като ответник по гр.д.
№ 284/2019 г. по описа на Районния съд – Балчик,
заведено от Гюлхан Исметова Полатджан, по
иск с правно основание чл. 49 от СК. Указва на
лицето, че при неявяване книжата ще се смятат
за редовно връчени и ще му бъде назначен особен
представител на основание чл. 48 от ГПК.
6164
Софийският районен съд, II ГО, 172-ри състав,
е образувал ч.гр.д. № 25488 по описа за 2019 г. по
заявление за издаване на европейско удостоверение за наследство по Регламент (ЕС) № 650/2012 на
Европейския парламент и на Съвета, депозирано
от заявителя Каролина Хазан като наследник на
Жулиен Виктор Хазан, починал на 27.12.2018 г. в
София, в което Софийският районен съд указва на
бенефициерите възможността им в едноседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
да депозират по делото писмени становища по
искането.
6156
Софийският градски съд, гражданско отделение – първоинстанционни състави, 21-ви състав,
на основание чл. 76, ал. 1 от ЗОПДНПИ уведомява, че има образувано гр. дело № 16221/2018 г.
въз основа на постъпило мотивирано искане от
Комисията за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
(КПКОНПИ) срещу Димитър Иванов Лидарев и
Екатерина Боянова Лидарева за отнемане в полза
на държавата на незаконно придобито имущество,
описано както следва:
Имущество, предмет на искането
1. От Димитър Иванов Лидарев:
1.1. сума в размер 60 000 евро, равностойна
на 117 349,80 лв. – изтеглена сума в брой на
16.06.2016 г., спестовен влог № 16032312, открит
на 19.08.2008 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Димитър Иванов Лидарев;
1.2. сума 99 876,88 евро, или 195 342,20 лв., внесени и трансферирани парични средства по разплащателна сметка в евро BG66RZBB91551003037957,
открита в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с
титуляр Димитър Иванов Лидарев;
1.3. су ма 6238,74 евро, или 12 201,91 лв.,
вноски на каса и начислени лихви по блокажна
сметка, сметка в евро BG91RZBB91551003063600,
открита на 13.12.2012 г. в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр Димитър Иванов Лидарев;
1.4. сума 11 114,19 евро, или 21 737,47 лв.,
представляваща вноски по сметка и начислени
лихви по 12-месечен стандартен депозит ф.л. в
евро BG66UNCR70002520172178, открит в „Уникредит Булбанк“ – АД, с титуляр Димитър Иванов
Лидарев.
2. От Димитър Иванов Лидарев и Екатерина
Боянова Лидарева:
Л.а. „Мерцедес МЛ 320“ ЦДИ с рег. № СА
9193 НС, шаси № WDC1641221a465427, двигател
№ 64294040738071, със застрахователна стойност
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32 000 лв. и пазарна стойност при предявяване
на иска 25 000 лв.
3. От Екатерина Боянова Лидарева:
3.1. сума 150 лв. вноски в брой по спестовен
влог № 20609901, открит на 22.10.2012 г. в „Банка
ДСК“, с титуляр Екатерина Боянова Лидарева;
3.2. сума 10 167,36 долара, или 13 695,44 лв.,
вноски по едномесечен депозит флекси ф.л. 4
тегл. в USD BG02UNCR70002501635951, открит
на 28.01.2008 г. в „Уникредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Екатерина Боянова Лидарева;
3.3. сума 10 663,64 долара, или 14 470,56 лв.,
поименни чекове по едномесечен депозит флекси
ф.л. 4 тегл. в USD BG02UNCR70002501635951, открит на 28.01.2008 г. в „Уникредит Булбанк“ – АД,
с титуляр Екатерина Боянова Лидарева;
3.4. сума 5000 долара, или 7689,20 лв., изтеглени
суми в брой по едномесечен депозит флекси ф.л.
4 тегл. в USD BG02UNCR70002501635951, открит
на 28.01.2008 г. в „Уникредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Екатерина Боянова Лидарева;
3.5. сума 1580 долара, или 2245,37 лв., вноска
по 12-месечен стандартен депозит ф.л. в USD
BG02UNCR70002521187444, открит на 31.10.2013 г. в
„Уникредит Булбанк“ – АД, с титуляр Екатерина
Боянова Лидарева;
3.6. сума 11 655 евро, или 22 795,20 лв., представляваща вноски по 3-месечен депозит флекси ф.л.
10 тегл. в ЕUR BG02UNCR70002501635761, открит
на 28.01.2008 г. в „Уникредит Булбанк“ – АД, с
титуляр Екатерина Боянова Лидарева.
Съгласно определение № 17235/12.07.2019 г.
по гр. дело № 16221/2018 г. Софийският градски
съд, гражданско отделение – първоинстанционни
състави, 21-ви състав, всички заинтересовани
лица могат да предявят претенциите си върху имуществото в едномесечен срок считано
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“. Те могат да направят това
чрез писмена молба, която да подадат в регистратурата на СГС, като в нея впишат номера на
настоящото дело – гр. дело № 16221/2018 г. на
СГС, 21-ви състав. В молбата си всяко заинтересовано лице следва ясно да посочи срещу кое от
имуществата, описани в настоящото обявление,
има претенции, като посочи и в коя точка на
настоящото обявление е описано имуществото.
Съдът определя дата на първото открито съдебно
заседание за 21.11.2019 г. от 10,30 ч.
6045
Софийският градски съд, гражданско отделение, 12-и състав, на основание чл. 76, ал. 1
ЗОПДНПИ уведомява, че има образувано гр. д.
№ 440/2019 г. въз основа на постъпило мотивирано
искане от Комисията за отнемане на незаконно
придобитото имущество (КОНПИ) срещу Ваньо
Иванов Митев, ЕГН 5403266261, постоянен и
настоящ адрес: София, р-н „Изгрев“, ул. Антон
П. Чехов № 26, Любка Гаврилова СтояноваМитева, ЕГН 5503116250, постоянен и настоящ
адрес: София, р-н „Изгрев“, ул. Антон П. Чехов
№ 26, ет. 3, ап. 6, Ива Ваньова Митева, ЕГН
8301246592, постоянен и настоящ адрес: София, р-н
„Изгрев“, ул. Антон П. Чехов № 26, ет. 3, ап. 6, и
Ани Ваньова Митева, ЕГН 8609127055, постоянен
адрес: София, р-н „Изгрев“, ул. Антон П. Чехов
№ 26, ет. 3, ап. 6, и настоящ адрес: София, р-н
„Изгрев“, ул. Вълко Радински № 2А, ет. 1, ап. 1,
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за отнемане на имущество на обща стойност
1 738 864,68 лв., описано, както следва:
От Ваньо Иванов Митев, ЕГН 5403266261, на
основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.):
Сумата общо в размер 20 453,76 лв., представляваща левовата равностойност на 10 457,84 евро,
по банкова сметка IBAN BG61STSA93000020992896
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Ваньо Иванов
Митев.
Сумата общо в размер 56 180,56 лв., представляваща левовата равностойност на 30 267,25
щатски долари от продадени дялове на Amundi
Funds II по банкова сметка в щатски долари
IBAN BG16UNCR96602162107112 в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Ваньо Иванов Митев.
Сумата общо в размер 385,13 лв., представляваща левовата равностойност на 219,64 щ. д. по
банкова сметка IBAN BG 94 UNCR 70004519970816
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Ваньо
Иванов Митев.
Сумата общо в размер 15 866,50 лв., представляваща левовата равностойност на 10 800 щ. д. по
банкова сметка IBAN BG64UNCR70001519984844
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Ваньо
Иванов Митев.
Сумата в размер 5000 лв. от спестовен влог
сметка в левове IBAN BG 96 UNCR 70004522386274
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Ваньо
Иванов Митев.
Сумата в размер 18 422,35 лв., представляваща левовата равностойност на 9419,20 евро по
банкова сметка IBAN BG 47 ВРВI 7940 1430 4272
01 в „Юробанк България – АД, с титуляр Ваньо
Иванов Митев.
Сумата в размер 19 798,79 лв., представляваща левовата равностойност на 10 122,96 евро по
банкова сметка IBAN BG 47 ВРВI 7940 1430 4272
01 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ваньо
Иванов Митев.
Сумата в размер 19 154,56 лв. по банкова сметка
IBAN BG 11 ВРВI 7940 1030 4272 03 в „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Ваньо Иванов Митев.
Сумата в размер 24 838,16 лв. по банкова сметка
IBAN BG 11 ВРВI 7940 1030 4272 03 в „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Ваньо Иванов Митев.
Сумата в размер 9900 лв. по банкова сметка
IBAN BG 11 ВРВI 7940 1030 4272 03 в „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Ваньо Иванов Митев.
Сумата в размер 608,55 лв. по банкова сметка
IBAN BG38ВРВI 7940 1030 4272 02 в „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Ваньо Иванов Митев.
Сумата в размер 1000 лв. по банкова сметка
IBAN BG38ВРВI 7940 1030 4272 02 в „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Ваньо Иванов Митев,
преставляваща вноска от трето лице.
433, 2 672 д я л а с I SI N код н а е м и с и я т а
BG9000015073 от капитала на ДФ „Елана Фонд
Свободни Пари“, ЕИК175376747, на обща стойност
64 823,86 лв., собственост на Ваньо Иванов Митев.
От Любка Гаврилова Стоянова-Митева, ЕГН
5503116250, на основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка
с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
Сумата в размер 15 668,88 лв. по банкова сметка
IBAN BG 61 ВРВI 7940 1009303001 в „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Любка Гаврилова
Стоянова-Митева.
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Сумата в размер 10 119,58 лв. по спестовен влог
сметка в левове IBAN BG 93 ВРВI 7940 4009303002
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Любка
Гаврилова Стоянова-Митева.
От Ваньо Иванов Митев, ЕГН 5403266261, и
Любка Гаврилова Стоянова-Митева, ЕГН 5503116250,
на основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.):
Поземлен имот с начин на трайно ползване – нива, с площ 1,999 дка, намираща се в землището на с. Белопопци, община Горна Малина,
област София, ЕКАТТЕ 03705, четвърта категория
при неполивни условия, в местността Чукарката, съставляваща имот № 032002 по плана за
земеразделяне на селото, при граници и съседи:
имот № 032003 – нива на наследниците на Иван
Димитров Недков, имот № 000231 – полски път на
община Горна Малина, имот № 032001 – нива на
Стоянка Петкова Клечкова, имот № 032015 – нива
на наследниците на Иван Димитров Кобарски, и
имот № 032014 – нива на Петър Стоянов Гергов.
Недвижимият имот е собственост на Ваньо и
Любка Митеви (н.а. № 159, т. I, рег. № 1625, д.
№ 123/2009 г., вписан в Службата по вписванията – Елин Пелин, с вх. рег. 466/2.04.2009 г., акт
№ 122, т. ІІ). Пазарната стойност на имота към
настоящия момент е в размер 3900 лв.
От Ива Ваньова Митева, ЕГН 8301246592, на
основание чл. 65 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ
(отм.):
89,58 % от описаните недвижими имоти, намиращи се в София, р-н „Изгрев“, ул. 132 № 26,
а именно: апартамент № 6, разположен на 4
надземен, 3 жилищен етаж, на кота +8,20 м, със
застроена площ 105,73 кв. м, състоящ се от три
спални, дневна-трапезария с кухненски бокс, две
бани с тоалетни, мокро помещение, дрешник, антре, коридор и две тераси, при съседи: стълбищна
клетка, коридор, асансьор, апартамент № 5, улица,
калкан и двор, заедно с мазе № 8 в подземния
етаж на сградата на кота -2,60 м, с площ 4,44 кв. м,
при съседи: коридор, мазе № 9, мазе № 10 и вътрешен двор, заедно с 8,46 % идеални части от
общите части на сградата и заедно със съответните
идеални части от правото на строеж върху мястото,
върху което е построена сградата, за което съгласно дворищна регулация, утвърдена със Заповед
№ РД-50-09-45/85 г., Заповед №-50-09-304/92 г. и
Заповед № РД-09-50-362/94 г., е отреден УПИ ХХ1033 в квартал 2А по плана на гр. София, местност НПЯ Червена звезда, целият с площ 380 кв.
м, при граници: УПИ ХХІІ-1032, УПИ ХІХ-1025,
улица, УПИ ХХІ-1034. Гараж № 2, разположен
на приземен етаж, на кота 0,00 м със застроена
площ 25,19 кв. м при съседи: улица, фоайе, гараж
№ 5 и гараж № 3, заедно с 1,91 % ид.ч. от общите
части на сградата и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото,
върху което е построена сградата. Гараж № 3,
разположен на приземен етаж, на кота 0,00 м със
застроена площ 23,68 кв. м при съседи: улица,
гараж № 2, гараж № 4 и подход за вътрешния
двор, заедно с 1,80 % идеални части от общите
части на сградата и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото,
върху което е построена сградата. Недвижимите
имоти са собственост на Ива Ваньова Митева (н. а.
за дарение на недвижим имот № 8, том ІI, рег.
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№ 3850, дело № 201/2015 г., вписан в Службата по
вписванията – София, с вх. рег. № 11715/9.03.2015 г.,
акт № 86, том 25, на 9.03.2015 г.) Пазарната стойност
на 89,58 % от имотите към настоящия момент е
в размер 472 982,40 лв.
Сумата в размер 65 376,71 лв., представляваща
левовата равностойност на 33 426,58 евро, получена
от банкова сметка IBAN BG 47 ВРВI 7940 1430
4272 01 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр
Ваньо Иванов Митев.
Сумата в размер 27 752,09 лв., представляваща
левовата равностойност на 14 189,42 евро, получена
от банкова сметка IBAN BG 02 ВРВI 7940 2130
4272 01 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр
Ваньо Иванов Митев.
От Ани Ваньова Митева, ЕГН 8609127055, на
основание чл. 67 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ
(отм.):
79,32 % от описаните недвижими имоти, намиращи се в София, р-н „Изгрев“, квартал „Изток“,
ул. Вълко Радински № 2, а именно: апартамент
№ 1 – тип мезонет, разположен на I и II етаж от
четириетажна жилищна сграда, със застроена площ
на целия апартамент 313,18 кв. м, състоящ се от:
дневна, офис, две стаи, входно антре, две черни
антрета, баня, клозет, и второ ниво на втори етаж,
състоящо се от: дневна, две стаи, кухненски бокс,
входно антре, две черни антрета, баня, клозет и
мокро помещение, при съседи: отдолу – сутерен,
отгоре – апартамент № 2, ул. Петкана Кръстанова,
от две страни – отчуждени имоти, заедно с прилежащите към апартамента – тип мезонет, мазе
№ 1 с площ 5,22 кв. м при съседи: от две страни
коридор, мазе № 2 и абонатна станция, заедно с
гараж № 1 с площ 19,72 кв. м при съседи: тераса,
гараж № 2, улица, фитнес помещение, заедно с 1/3
идеална част от фитнес помещение, намиращо се
в сутерена на жилищната сграда, цялото с площ
съгласно удостоверение за данъчна оценка 25 кв. м,
при съседи по данни на страните: гараж № 1,
гараж № 2 и мазета, заедно с 19,883 % идеални
части от общите части на сградата и заедно с толкова идеални части от правото на строеж върху
урегулирания поземлен имот, в който се намира
сградата, целият с площ 798 кв. м, съставляващ
по документ за собственост урегулиран поземлен
имот № II-637 от квартал 86 по плана на гр. София, местност Изток-изток, при съседи: Петкана
Кръстанова, улица, и от две страни – отчуждени
имоти. Недвижимият имот е собственост на Ани
Ваньова Митева (н. а. № 133, том V, рег. № 9075,
д. № 832/2011 г., вписан в Службата по вписванията – София, с вх. рег. № 32678/29.07.2011 г.,
акт № 131, т. 81). Пазарната стойност на 79,32 %
от имотите към настоящия момент е в размер
666 288 лв.
От Ани Ваньова Митева, ЕГН 8609127055, на
основание чл. 65 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ
(отм.):
Сумата в размер 23 299,80 лв., представляваща
левовата равностойност на 11 913 евро, получена
от банкова сметка IBAN BG 79 ВРВI 7940 4430
4272 02 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр
Ваньо Иванов Митев.
Сумата в размер 7113,71 лв., получена от банкова сметка IBAN BG 65 ВРВI 7940 1030 4272 01
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ваньо
Иванов Митев.
Сумата в размер 40 314,47 лв., получена от
банкова сметка IBAN BG 11 ВРВI 7940 1030 4272
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03 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ваньо
Иванов Митев.
Сумата в размер 44 932 лв., получена от банкова сметка IBAN BG 11 ВРВI 7940 1030 4272 03
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ваньо
Иванов Митев.
Сумата в размер 9900 лв., получена от банкова сметка IBAN BG 11 ВРВI 7940 1030 4272 03
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ваньо
Иванов Митев.
Сумата в размер 34 775,77 лв., получена от
банкова сметка IBAN BG 63 ВРВI 7940 2430 4272
03 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ваньо
Иванов Митев.
Сумата в размер 32 009,05 лв., получена от
банкова сметка IBAN BG 43 ВРВI 7940 4030 4272
04 в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Ваньо
Иванов Митев.
От Ани Ваньова Митева, ЕГН 8609127055, на
основание чл. 65 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 във
връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
Урегулиран поземлен имот с площ 940 кв. м,
намиращ се в с. Негушево, община Горна Малина, област София, съставляващ УПИ ХII-190,
в квартал 18, по плана на селото, одобрен със
Заповед № АБ-230/1986 г., при граници и съседи
по скица: улица-тупик, УПИ ХІІІ-186, УПИ ХV188, УПИ ХVІ-189, УПИ ХVІІ-194, УПИ VІ-193,
УПИ VІІ-192, УПИ VІІІ-193 и УПИ ХІ-185, и по
документ за собственост: улица, Георги Стоянов,
Георги Анков и Мило Цветанов, заедно с построената в него жилищна сграда. Недвижимият
имот е собственост на Ани Ваньова Митева (н.
а. за дарение на недвижим имот, вписан в Службата по вписванията – Елин Пелин, с вх. рег.
№ 2681/3.10.2017 г., акт № 177, т. ІХ). Пазарната
стойност на имота към настоящия момент е в
размер 28 000 лв.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 20.02.2020 г. от 10 ч.
6214
Хасковският окръжен съд, търговско отделение, на основание чл. 679 от ТЗ с разпореждане
от 31.07.2019 г. по ч.т.д. № 120/2019 г. насрочва
открито съдебно заседание на 3.09.2019 г. от 10 ч.
в съдебната сграда за разглеждане искането на
Ванко Кирилов Франгов в качеството му на ЕТ с
фирма „Джовани – 77 – Ванко Франгов“ със седалище и адрес на управление: Пловдив, ул. Братя
Бъкстон № 99, вх. Г, ет. 1, ап. 7, ЕИК 040816520,
и Атанаска Александрова Видева в качеството
є на ЕТ с фирма „Вида – Атанаска Видева“ със
седалище и адрес на управление: Пловдив, ул.
Братя Бъкстон № 94, ЕИК 115258089, за отмяна
на решение на първо събрание на кредиторите
на „БМД – М“ – ЕООД, Хасково (в несъстоятелност), по т. дело № 1/2018 г. на Окръжния
съд – Хасково, проведено на 8.07.2019 г.
6215

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
4. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
„Подводни спортове – Св. Никола“ – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 18.09.2019 г. в 11 ч. в София, ул.
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Николай Ракитин № 19, при следния дневен
ред: 1. приемане на нов устав; 2. извършване
на промяна в наименованието на сдружението;
3. приемане на нови членове; 4. извършване на
промени в управителния съвет; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред и се
счита за редовно, колкото и членове да се явят.
6206
3. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел с общественополезна дейност „Асоциация на българските села“ – Велико Търново,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на сдружението на 7.10.2019 г. в
10 ч. в седалището и адреса на управление на сдружението – Велико Търново, ул. Мария Габровска
№ 2, вх. Б, ет. 6, ап. 28, при следния дневен ред:
1. приемане на годишните финансови отчети и
доклади за дейността на сдружението за 2017 г. и
2018 г.; 2. вземане на решение за избор на нови
членове на управителния съвет и контролния
съвет на сдружението; 3. вземане на решение за
изменение и допълнение устава на сдружението; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще бъде отложено с един
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час по-късно и ще се проведе на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
6268
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по спортни танци „Яница – Т.А.“ – Нова Загора, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
15.09.2019 г. в 9 ч. на ул. Преображенска № 2,
Нова Загора, при следния дневен ред: 1. приемане
на финансовите отчети за 2018 г., 2017 г., 2016 г.;
общото събрание одобрява годишните финансови
отчети; освобождава членовете на управителния
съвет от отговорност; 2. приемане на отчета за
дейността на клуба за 2018 г.; 3. разни. Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са
на разположение на членовете на адрес: Нова
Загора, ул. Преображенска № 2, считано от датата
на обнародване в „Държавен вестник“ на поканата за свикване на общото събрание. Поканват
се всички членове на клуба да вземат участие
лично. Регистрацията на членовете започва в
8 ч. на 15.09.2019 г. на мястото на провеждане на
събранието. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в
10 ч. на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на явилите се.
6220

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2019 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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