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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 211
ОТ 29 АВГУСТ 2019 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 2 500 000 лв. по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2019 г. за
модернизирането на стадион „Арена Арда“ в
гр. Кърджали.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти“ по бюджетна
програма „Спортни обекти и съоръжения“ по
бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2019 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 25, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на младежта и спорта
да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2019 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. 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.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6830

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Правилник за
устройството
артилерийски
лигон

изменение на Правилника за
и дейността на Централния
технически изпитателен по
(ДВ, бр. 56 от 2017 г.)

§ 1. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. Управлението на ЦАТИП се състои
от началник, началник на щаба, началник
на сектор изпитвания и началник на сектор
логистика.“
§ 2. В чл. 8 ал. 3 се изменя така:
„(3) При осъществяване на своите правомощия началникът на ЦАТИП се подпомага
от началник на щаба, началник на сектор
изпитвания и началник на сектор логистика.“
§ 3. В чл. 10, ал. 1 и 2 текстът „Заместникначалникът по изпитванията“ се заменя с
„Началникът на сектор изпитвания“.
§ 4. В чл. 11, ал. 1 и 2 текстът „Заместник-началникът по логистиката“ се заменя с
„Началникът на сектор логистика“.
§ 5. В чл. 13, ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. осигурява в правно отношение законосъобразното осъществяване на правомощията
на началника на ЦАТИП, началника на щаба
и началниците на сектори;“.
§ 6. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. Изпитвателните структурни звена са
подчинени на началника на сектор изпитвания.“
§ 7. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Осигуряващите структурни звена
са подчинени на началника на сектор изпитвания.“
§ 8. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. Обслужващите структурни звена са
подчинени на началника на сектор логистика.“
Заключителна разпоредба
§ 9. Правилникът влиза в сила от 1.01.2019 г.
За министър:
Анатолий Величков

6737

ПРАВИЛНИК

за дейността на Инспектората на Министер
ството на отбраната
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този правилник урежда организация
та на дейността на Инспектората на Министерството на отбраната, видовете проверки,
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условията и реда за провеждането им, както
и задълженията на длъжностните лица във
връзка с извършването на проверките.
Чл. 2. Инспекторатът осигурява изпълнението на контролните функции на министъра
на отбраната при провеждане на държавната
политика в областта на отбраната посредством прилагане на интегрирана военна и
цивилна експертиза, като извършва проверки
относно спазването на нормативните актове
и заповедите на министъра на отбраната за
законосъобразното провеждане на административните дейности в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия.
Чл. 3. Инспекторатът се ръководи от главен
инспектор на Министерството на отбраната,
който е пряко подчинен на министъра на
отбраната.
Чл. 4. Функциите на инспектората произтичат от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България, Закона за администрацията, Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество и други нормативни
актове във връзка с контролната дейност в
областта на отбраната и се определят в Устройствения правилник на Министерството
на отбраната, приет с ПМС № 5 от 2014 г.
(ДВ, бр. 8 от 2014 г.).
Чл. 5. Инспекторатът дава становища по
проекти на вътрешноведомствени актове и
прави предложения за изменение и допълнение
на нормативната база в рамките на своята
компетентност.
Чл. 6. Дейността на инспектората се осъществява при спазване на принципите по чл. 2,
ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 18
от Закона за държавния служител, както и
на правилата за поведение, регламентирани
в Кодекса за поведение на служителите в
държавната администрация.
Г л а в а

в т о р а

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА
Чл. 7. (1) Инспекторатът организира дейността си в съответствие с възложените му
функции и задачи по реда на настоящия правилник и съгласно утвърдени от министъра
вътрешни правила.
(2) Стратегическият и годишните планове
за дейността на инспектората се утвърждават
от министъра на отбраната.
Чл. 8. (1) Числеността на инспектората се
определя в Устройствения правилник на МО.
Организационната структура на инспектората
се определя в длъжностното разписание на
Министерството на отбраната.
(2) В инспектората могат да се създават
отдели. При необходимост към отделите могат
да се създават сектори.
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(3) С л у ж и т ел и т е, заема щ и р ъковод н и
длъжности в инспектората, имат правомощия
на инспектор.
Чл. 9. Главният инспектор на Министерството на отбраната:
1. р ъковод и, орга н изи ра, коорд и н и ра,
контролира и отговаря за дейността на инспектората;
2. изпълнява функции по атестиране на
военнослужещи и по оценяване изпълнението
на държавни служители в Инспектората на
Министерството на отбраната, съответно при
условията и по реда на акта на министъра
на отбраната по чл. 157, ал. 3 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България и на наредбата на Министерския
съвет по чл. 76, ал. 11 от Закона за държания
служител;
3. прави предложения до министъра на
отбраната за изменение на длъжностното
разписание, за назначаване, повишаване, преместване, стимулиране, санкциониране и освобождаване на служителите в инспектората;
4. представя на министъра на отбраната
докладите от проверките и доклади за дейността на инспектората;
5. организира и отговаря за повишаване на
квалификацията на инспекторите;
6. отчита дейността на инспектората пред
министъра на отбраната, като изготвя доклад
и по решение на министъра на отбраната го
представя за разглеждане на Съвета по отбрана;
7. осъществява контакти с Главния инспекторат към Министерския съвет и инспекторатите на други ведомства;
8. изпраща ежегоден доклад за извършените
проверки през предходната година на Главния
инспекторат към Министерския съвет;
9. упражнява други правомощия, възложени
му от министъра на отбраната.
Чл. 10. Главният инспектор на Министерството на отбраната се подпомага от заместник
главен/главни инспектор/и на Министерството
на отбраната.
Чл. 11. Инспекторите извършват контролна
дейност съобразно длъжностните си характеристики.
Чл. 12. (1) При извършване на проверка
инспекторите от Инспектората на Министерството на отбраната имат право:
1. на достъп до служебните помещения и
документация на проверяваните обекти съоб
разно притежаваното разрешение за достъп
до класифицирана информация;
2. да изискват от длъжностните лица документи, сведения и справки, както и обяснения
за известните им факти и обстоятелства във
връзка с осъществяване на контролната дейност при спазване на правилата за защита на
класифицираната информация.
(2) При извършване на проверките инспекторите нямат ръководни, командни и
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управленски правомощия по отношение на
проверяваните структури и длъжностни лица.
Чл. 13. При изпълнение на служебните си
задължения инспекторите са длъжни:
1. да се легитимират със служебна карта на
инспектор от Инспектората на Министерството на отбраната и да представят основанието за
извършване на проверката, а при извършване
на внезапна проверка само се легитимират;
2. да не разкриват самоличността на лицата, подали сигнал за нарушение, и да не
разгласяват фактите и данните, които са им
станали известни във връзка с разглеждането
на сигнала;
3. да зачитат достойнството на проверяваните лица и да не разгласяват информация
от личен характер, станала им известна в
процеса на проверката.
Чл. 14. Всяко посещение на инспекторите
при извършване на проверка във формирование от въоръжените сили се регистрира
от председателя на комисията в книгата за
контрол на проверявания обект.
Г л а в а

т р е т а

ВИДОВЕ ПРОВЕРКИ. УСЛОВИЯ И РЕД
ЗА ТЯХНОТО ПРОВЕЖДАНЕ
Чл. 15. (1) Инспекторатът извършва:
1. проверки на структури, дейности и процеси в администрацията на Министерството
на отбраната, на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
2. проверки за установяване на дисцип
линарни и а дминист рат ивни нару шени я,
прояви на корупция и неефективна работа
на администрацията от Министерството на
отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, както и във
формированията от Българската армия;
3. проверки по спазването на актовете
за организацията на дейността в Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия;
4. проверки по сигнали срещу незаконни
или неправилни действия или бездействия
на длъжностни лица от администрацията на
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и от Българската армия;
5. проверки по Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество;
6. контрол по привеждането в изпълнение
на препоръките и предложенията на омбудсмана на Република България.
(2) Инспекторатът проверява изпълнението
на предписанията на други контролни органи,
като при констатация за тяхното неизпълнение
уведомява министъра на отбраната.
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(3) Инспекторите съставят актове за установяване на административни нарушения от
страна на служителите в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия.
Чл. 16. (1) Инспекторатът извършва комплексни, тематични, последващи (контролни) и
проверки, в които могат да бъдат привличани
и външни експерти. По начина на подготовка
проверките биват планови и извънпланови
(внезапни).
(2) Комплексната проверка обхваща цялостната дейност на отделно административно
звено, структура или формирование.
(3) Тематичната проверка обхваща отделни
дейности, процеси или функции, осъществявани в едно или няколко звена, структури
или формирования.
(4) Последващата (контролната) проверка
установява отстраняването на констатирани
слабости и изпълнението на утвърдени предложения от предишни проверки.
(5) Проверките по постъпили сигнали,
жа лби и предложени я от физическ и или
юридически лица, както и последващите
(контролните) проверки са особен вид тематични проверки.
(6) При необходимост главният инспектор
на Министерството на отбраната може да
предложи на министъра на отбраната включването в проверка и на представители на
специализирани контролни органи, създадени
със специален закон.
Чл. 17. (1) Министърът на отбраната със
заповед възлага извършването на съответните
проверки. В заповедта се определя съставът
на комисията, извършваща проверката, и
срокът за изпълнението.
(2) При възлагане на извънпланови (внезапни) проверки заповедта за проверка се
издава в срок до един ден след началото на
проверката.
Чл. 18. (1) При извършване на планова
проверка председателят на комисията изготвя
план-график, който се утвърждава от главния
инспектор на Министерството на отбраната.
(2) По решение на председателя на комисията извадка от план-графика заедно със
списък на изискваните справки и документи
се изпраща предварително на проверяваните
структури.
(3) При подготовката за проверката инспекторите изучават обекта за контрол, като за
целта при нужда изискват необходимите им
документи и справки от администрацията на
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и формированията от Българската армия.
(4) За периода на проверката членовете
на комисията изпълняват поставените им
задачи под ръководството на председателя
на комисията.
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(5) По преценка на председателя на комисията след приключването на проверката
инспекторите информират ръководството на
проверяваното звено, структура или формирование за предварителните констатации.
Чл. 19. (1) За резултатите от комплексните и
тематичните проверки членовете на комисията
съставят констативни протоколи, които съдържат констатации на състоянието на проверявания обект или процес, анализ на констатациите
и установяване степента на съответствие на
дейността с изискванията на нормативната
уредба, отбелязване на нарушенията, изводи
и предложения за отстраняването им.
(2) Констативните протоколи, изготвени
от членовете на комисията, не подлежат на
изменение и допълнение от други длъжностни лица.
Чл. 20. (1) Въз основа на констативните
протоколи се изготвя доклад до министъра
на отбраната от името на главния инспектор
на Министерството на отбраната. Докладът
съдържа въведение, фактически констатации,
изводи и препоръки за предприемане на действия за коригиране на проблемни области и за
подобряване на дейността и организацията на
работата. При извършване на комплексни и
тематични проверки по решение на главния
инспектор на Министерството на отбраната
може да бъде изготвен и обобщен констативен
протокол, неразделна част от доклада.
(2) Когато главният инспектор на Министерството на отбраната или председателят
на комисията имат различно мнение от това
на проверяващите инспектори по определени
въпроси, те отразяват в доклада различието
и прилагат констативните протоколи.
(3) Главният инспектор на Министерството
на отбраната подписва и представя на министъра на отбраната доклада с резултатите
от проверката.
Чл. 21. Утвърденият от министъра на отбраната доклад се изпраща по административен
ред на съответните ръководители, отговорни
за изпълнението на утвърдените предложения.
Чл. 22. При извършване на извънпланови
(внезапни) проверки, както и на такива по
сигнал, жалба и предложение, с оглед осигуряване на необходимата оперативност не се
прилагат разпоредбите на чл. 18, ал. 1 – 3 и 5.
Чл. 23. За всяка проверка се открива досие,
което съдържа:
1. основанието за проверката;
2. план-графика за извършване на проверката;
3. документите, получавани и съставяни
в хода на проверката, в т.ч. и констативните
протоколи на инспекторите;
4. доклада до министъра на отбраната за
резултатите от проверката и обобщения констативен протокол (в предвидените в чл. 20,
ал. 1 случаи);
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5. докладите на ръководителите на проверяваните структури и компетентните органи
относно изпълнението на у твърдените от
министъра на отбраната предложения.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ
ЛИЦА
Чл. 24. За подготовката и извършването
на проверката ръководителите и длъжностните лица от проверяваните структури оказват
пълно съдействие на инспекторите и създават необходимите условия за извършване на
проверката в изпълнение на задълженията
им по чл. 12.
Чл. 25. При възлагането на проверки в
определени специфични области или обекти,
за които инспекторатът не разполага с необходимата експертиза, главният инспектор на
Министерството на отбраната може да изисква
включване в комисията за извършване на проверката на експерти от други административни
звена на Министерството на отбраната или
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. В този случай за времето
на проверката включените длъжностни лица
имат правомощия на инспектор.
Чл. 26. (1) Ръководителите на проверяваните структури и отговорните за изпълнението
на утвърдените предложения уведомяват писмено главния инспектор на Министерството
на отбраната за изпълнението на утвърдените
от министъра на отбраната предложения,
съдържащи се в доклада от проверката, в
определения срок. Когато такъв не е изрично
посочен в доклада, срокът за уведомяване е
едномесечен.
(2) При неизпълнение на задължението в
срока по ал. 1 главният инспектор на Министерството на отбраната писмено докладва на
министъра на отбраната за неизпълнението.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този правилник:
1. „Ръководители на структури“ са директорите на дирекции и ръководителите на други
звена в администрацията на Министерството
на отбраната, ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната, командирите и началниците на
формирования от Българската армия.
2. „Длъжностни лица“ са военнослужещите и цивилните служители, назначени по
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, по служебни или трудови
правоотношения в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
в процеса на изпълнение на функционалните
им задължения съгласно длъжностните им
характеристики.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Правилникът се издава на основание
чл. 106, ал. 9 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
и отменя Правилника за дейността на Инспектората на Министерството на отбраната
(обн., ДВ, бр. 86 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 17
от 2015 г.).
За министър:
Анатолий Величков
6831

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № Н-15 от 2010 г. за условията, разме
рите и реда за изплащане на допълнителни
възнаграждения за специфични условия при
изпълнение на военната служба на военнослу
жещите и за специфични условия на труд на
цивилните служители от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската
армия (обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 98 от 2010 г., бр. 49 и 82 от 2011 г., бр. 59
и 80 от 2012 г., бр. 10, 56 и 86 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 11, 31 и 84
от 2016 г.; доп., бр. 10, 49, 66 и 96 от 2018 г.;
изм. бр. 8 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „модулни групи“ се заменят
с „формирования за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия (ФОППБ)“,
а думите „90 лв.“ се заменят със „180 лв.“.
2. В ал. 2 думите „модулната група“ се
заменят с „ФОППБ“, а след думата „разузнаването“ се поставя запетая и се добавя „и/
или транспортирането“.
3. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „ръчни гранати, взриватели
и запалки“ се заменят с „ръчни гранати без
взривател или запалка“;
б) в т. 2 след думите „30 мм“ се поставя
запетая и се добавя „ръчни гранати с взривател или запалка“.
§ 2. В чл. 9а, ал. 1 след думите „територията на страната“ се добавя „и извън нея“,
а думите „0,27 лв.“ се заменят с „0,50 лв.“.
§ 3. Създава се раздел Vа:
„Раздел Vа
Допълнително възнаграждение при поддържане на заповядана готовност от дежурните
сили и средства за изпълнение на поставени
задачи за аварийно-спасително осигуряване
Чл. 11а. За времето, през което с писмена
заповед и/или график, издадени от съответния командир (началник), военнослужещите
от състава на дежурните сили от авиацията
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на Българската армия поддържат заповядана
готовност за изпълнение на задачи за аварийно-спасително осигуряване и се намират
извън местоработата си на място, определено
в заповедта и/или графика, се изплаща допълнително възнаграждение за всеки час или
част от него в размер 0,50 лв.
Чл. 11б. Допълнителното възнаграждение
по чл. 11а в почивни дни и в дни на официални празници се изплаща в увеличен размер,
както следва:
1. когато поддържането на готовността
обхваща часове само от почивни дни, се
изплаща в размер, увеличен с 50 на сто, а
в дните на официални празници – в размер,
увеличен със 100 на сто;
2. когато поддържането на готовността
обхваща часове от делничен и почивен ден
и часовете от почивния ден са половината и
повече от половината от продължителността
на времетраенето на поддържаната готовност,
размерът на възнаграждението се увеличава
с 50 на сто;
3. когато поддържането на готовността
обхваща часове от делничен или почивен ден
и часове от официален празник и часовете от
официалния празник са половината и повече от половината от продължителността на
времетраенето на поддържаната готовност,
размерът на възнаграждението се увеличава
със 100 на сто, а когато часовете от официалния празник са по-малко – с 50 на сто.“
§ 4. В чл. 15а, ал. 1, в скобите след думите
„без летателния състав“ се добавя „и ръководителите на полети“.
§ 5. Създава се нов член 15б:
„Чл. 15б. (1) На военнослужещите и цивилните сл у ж ители, които в изпълнение
на основните си функционални задължения
участват непосредствено в администрирането
и развитието на информационни системи и
платформи, компютърни мрежи и системи за
киберотбрана или осъществяват пряк контрол
по изпълнението на посочените дейности,
се изплаща допълнително месечно възнаграждение за присвоена/потвърдена класна
специалност, както следва:
1. за майстор – 300 лв.;
2. за първи клас – 200 лв.;
3. за втори клас – 100 лв.
(2) Класната специалност се придобива
последователно в следния ред: втори клас,
първи клас и майстор, като изискванията за
придобиването є и длъжностните лица, които
имат право да я присвояват/потвърждават, се
определят с акт на министъра на отбраната.
(3) Условията и редът за придобиване,
присвояване/потвърждаване на класната специалност по ал. 1 се определят със заповед
на министъра на отбраната.
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(4) Допълнителното възнаграждение за
класна специалност на военнослужещите и
цивилните служители по ал. 1 се изплаща
считано от датата на заповедта за присвояване/потвърждаване на съответната класна
специалност.
(5) На военносл у жещите и цивилните
служители с присвоена/потвърдена повече
от една класна специалност се изплаща допълнително месечно възнаграждение само за
една от притежаваните класни специалности,
което е по-благоприятно за тях.“
§ 6. Досегашният чл. 15б става чл. 15в.
§ 7. В заглавието на раздел IХ след думите
„летателния състав“ се поставя запетая и се
добавя „ръководителите на полети“.
§ 8. В чл. 16 се създават ал. 8 и 9:
„(8) На ръководители на полети от Българската армия, изпълняващи програма съгласно
утвърдени годишни планове за подготовка като
ръководители на полети, се изплаща допълнително месечно възнаграждение, както следва:
а) на ръководители на полети „Бойно управление“ – 150 лв.;
б) на ръководители на полети „Кула“, ръководители на полети „Подход“, ръководители
на полети „Контрол“ – 120 лв.
(9) На парашутистите-спасители се изплаща
допълнително възнаграждение като летателен
състав – парашутисти, а при изпълнение на
задачи като членове на екипажа на многоместни самолети (вертолети) – и допълнително възнаграждение по чл. 20, ал. 2, т. 2,
буква „б“.“
§ 9. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Съвместното командване на силите, Военновъздушните сили,
Сухопътните войски и Военноморските сили
и от подчинените им военни формирования“
се заменят с „Българската армия“.
2. В ал. 2 след думите „командирите на
видовете въоръжени сили“ се поставя запетая и се добавя „командирът на Съвместното
командване на специалните операции“.
§ 10. В чл. 20 се създават ал. 4 и 5:
„(4) На лицата, които изпълняват десантиране от въздухоплавателно средство по
способите „бързо въже“, „рапел“, „бордова
лебедка“ и „въжена стълба“, се изплаща допълнително възнаграждение в размер 9 лв.
за деня на изпълнение на задачата.
(5) На лицата, които изпълняват дейности
по евакуация (извличане) чрез „въжено-спасителна система“, „бордова лебедка“ и „въжена
стълба“, се изплаща допълнително възнаграждение в размер 9 лв. за деня на изпълнение
на задачата.“
§ 11. В чл. 23, ал. 1 се правят следните
допълнения:
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1. В основния текст след думите „(пилоти,
щурмани-летци и парашутисти)“ се добавя
„и членовете на екипажа на многоместни
самолети или вертолети (инженер – борден,
старши борден техник, старши техник – борден, техник на вертолет – борден, техник на
самолет – борден)“.
2. Създава се т. 3:
„3. на членовете на екипажа на многоместни
самолети или вертолети (инженер – борден,
старши борден техник, старши техник – борден, техник на вертолет – борден, техник на
самолет – борден), прослужили 15 години
на щатна летателна длъжност – по 1/12 от
размера на основното им месечно възнаграждение и от размера на допълнителното им
възнаграждение за продължителна служба.“
§ 12. В чл. 24, ал. 1, т. 2 буква „е“ се отменя.
§ 13. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„(1) На летателния състав и ръководителите
на полети се изплаща допълнително месечно
възнагра ж дение за присвоена/потвърдена
класна специалност, както следва:“;
б) в т. 2 думите „и бордни съпроводители“ се заменят с „бордни съпроводители и
ръководители на полети „Бойно управление“;
в) в т. 3 след думите „медицинска сестра – бордна“ се добавя „и ръководители на
полети „Кула“, „Подход“ и „Контрол“.
2. В ал. 2 и 3 след думите „летателния състав“ се добавя „и ръководителите на полети“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Летателен състав, назначен на щатни длъжности за ръководители на полети,
получава допълнително възнаграждение по
ал. 1 само за летателен състав при наличие
на условията за неговото получаване.“
§ 14. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При допускане на авиационни произшествия и груби нарушения в летателната
дейност поради грешки и нарушения от летателния състав или ръководителите на полети
изплащането на допълнителното възнаграждение за съответната класна специалност
се спира за срок от 1 месец до 1 година със
заповед на командира (началника), присвоил
същата.“
2. В ал. 3, изречение второ след думите
„летателният състав“ се добавя „и ръководителите на полети“.
3. В ал. 4 след думите „летателния състав“
се добавя „и ръководителите на полети“.
4. В ал. 5 и 7 след думите „летателен състав“ се добавя „и ръководители на полети“.
§ 15. В чл. 29, ал. 3 думите „50 на сто от“
се заличават.
§ 16. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създават т. 9 – 13:
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„9. „Ръководители на полети“ (РП) са
военнослужещи и цивилни служители, притежаващи военноотчетна специалност/специалност „щурман – управление на въздушното
движение“, „щурман – ръководител на полети“, „щурман-насочвач“ или „ръководител на
полети“, придобита във висше военно училище
(школа, колеж, курс) в страната или в чужбина, които са назначени на щатни длъжности
за ръководители на полети (РП „Кула“, РП
„Под ход“, РП „Бойно у п равление“ и РП
„Контрол“), както и на длъжности по длъжностните разписания в Българската армия,
изпълняващи контролни функции, свързани
с подготовката и работата на ръководителите
на полети, притежаващи правоспособност и
допуснати да осъществяват обслужване на
въздушното движение и бойно управление
на военните въздухоплавателни средства и
притежават медицинско експертно решение
за годност за ръководител на полети.
10. „Ръководство на полети“ са действията
на ръководителите на полети, насочени към
точно, сигурно и непрекъснато регулиране
движението на въздухоплавателните средства
на земята и управлението им във въздуха, с
цел екипажите на военните въздухоплавателни средства да изпълняват своевременно
летателните задачи и да се осигури високо
ниво на безопасност на полетите.
11. „Обслужване на въздушното движение“
(ОВД) е общ термин, с който се означава полетно-информационно обслужване; аварийно
оповестително обслужване; консултативно
обслужване на въздушното движение; контрол
на въздушното движение, включващо: контрол
на района, контрол на подхода, контрол на
летищното движение.
12. „Бойно управление“ (БУ) е управление на военните въздухоплавателни средства
(ВоВС) за изпълнение на летателни задачи
(мисии), свързани с реално/симулирано използване на бойните възможности на ВоВС.
13. „Парашутист-спасител“ е специалист по
парашутно-спасителни и аварийно-спасителни
дейности, назначен на длъжност по длъжностните разписания на военните формирования,
в основните функционални задължения, на
който е предвидено да изпълнява парашутни
скокове и да участва като член на екипажа в
изпълнение на летателни задачи по аварийно-спасителни работи, търсене и спасяване,
бойно търсене и спасяване, авиомедицинска
евакуация, стрелба от вертолет.“
Заключителна разпоредба
§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Атанас Запрянов
6738
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 17
от 23 август 2019 г.

за придобиване на квалификация по профе
сията „Техник-технолог в хранително-вкусо
вата промишленост“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за
придобиването на квалификация по професията 541010 „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“ от област на
образование „Производство и преработка“ и
професионално направление 541 „Хранителни
технологии“ съгласно Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по
професията 541010 „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“ съгласно
приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на трета степен
на професионална квалификация за специалностите 5410101 „Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи“, 5410102
„Производство на хляб, хлебни и сладкарски
изделия“, 5430103 „Производство и преработка
на мляко и млечни продукти“, 5410104 „Производство на месо, месни продукти и риба“,
5410105 „Производство на консерви“, 5410106
„Производство на алкохолни и безалкохолни
напитки“, 5410107 „Производство на захар и
захарни изделия“, 5410108 „Производство на
тютюн и тютюневи изделия“ и 5410109 „Производство на растителни масла, маслопродукти
и етерични масла“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6
от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват типови учебни
планове за ученици, учебни планове за лица,
навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към
кандидатите, описанието на професи ята,
единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт
за придобиване на квалификация по профе-
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сията 541010 „Техник-технолог в хранителновкусовата промишленост“ включва общата,
отрасловата и специфичната професионална
подготовка с необходимите професионални
компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на
професията след завършване на обучението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3,
разработени въз основа на тази наредба, се
прилагат от учебната 2019/2020 г. за учениците,
които от тази година започват обучението си
за придобиване на професионална квалификация по професията.
(2) Учениците, които са приети за обучение
за придобиване на професионална квалификация по професията в системата на училищното
образование до учебната 2018/2019 г. включително, се обучават и завършват обучението си
по учебните планове и учебните програми,
които са действали при постъпването им.
(3) Лицата, навършили 16 години, които към
влизане в сила на тази наредба се обучават в
квалификационен курс, завършват обучението
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 № 24 от 2005 г. за
придобиване на квалификация по професията „Техник-технолог в хранително-вкусовата
промишленост“ (ДВ, бр. 9 от 2006 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 при
добиване на квалификация по професията
„Техник-технолог в хранително-вкусовата
промишленост“
Професионално направление:
541

Хранителни технологии

Наименование на професията:
541010

Техник-технолог в хранително-вкусовата
промишленост

Специалности
5410101 Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи

Степен на професионална
квалификация
Трета
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5410102 Производство на хляб,
х лебн и и сла д к арск и
изделия

Трета

5410103 Производство и преработка на мляко и млечни
продукти

Трета

5410104 Производство на месо,
месни продукти и риба

Трета

5410105 Производство на консерви

Трета

5410106 Производство на алкохолни и безалкохолни
напитки

Трета

5410107 Производство на захар
и захарни изделия

Трета

5410108 Производство на тютюн
и тютюневи изделия

Трета

5410109 Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла

Трета

Ниво по Националната квалификационна рамка (НКР):

Ниво по Европейската
квалификационна рамка
(ЕКР):

4

4

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изискванията към кандидатите за
входящо минимално образователно и/или
квалификационно равнище за придобиване
на степен на професионална квалификация
съгласно Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията
„Тех ник-тех нолог в х ранително-вк усовата
промишленост“ 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 № РД09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм. със Заповед
№ РД-09-296 от 19.02.2018 г.) изискванията за
входящото минимално образователно равнище
към кандидатите са:
з а ученици – завършено основно образование;
з а лица, навършили 16 години – придобито
право за явяване на държавни зрелостни
изпити или придобито средно образование.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо
професионално обучение с придобиване на
трета степен на професионална квалификация
е придобита втора степен на професионална
квалификация по професия от професионално
направление „Хранителни технологии“.
Здравословното състояние на кандидата
се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се
обучава, не му е противопоказна.
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1.2. Валидиране и професионални знания,
умения и компетентости
Придобиването на квалификация по професията „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост“ или по част от нея чрез
валидиране на придобити с неформално или
информално учене резултати от ученето се
осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г.
за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности,
издадена от министъра на образованието и
науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Техник-технологът организира и осъществява подбор и подготовка на изходните суровини за производствата на храни, напитки
и други продукти. Участва във всеки етап
от технологичния процес. Изпълнява задачи
както индивидуално, така и като член на
работен екип.
Техник-технологът организира работата на
екипа от оператори и работници, разпределя
техните задължения и отговорности, следи
за изпълнение на технологичните изисквания
при производството на всеки продукт.
Участва в контрола за качеството на произвежданата продукция, като следи показателите
на контролните уреди, реагира професионално
при регистрирани отклонения и отстранява
причините за тяхното възникване.
Техник-технологът работи с различни суровини и изходни продукти в зависимост от
спецификата на производството – вода, плодове и зеленчуци, зърнени суровини, брашно,
мляко, захар и подсладители, месо, риба и
рибни продукти, зърно и фуражи, растителни
масла, маслопродукти и етерични масла, технологични подобрители и др. Техник-технологът
използва различни машини, апарати, ръчни
инструменти и измервателни уреди.
Техник-технологът поема отговорност в
рамките на професионалните си задължения
за качеството на суровините и материалите,
които се включват в технологичния процес за
производство на храни и напитки, за използване на подходящи начини на транспортиране,
за условията на съхранение и последователността на включването им в производствените
процеси.
Придобилият квалификация по специалност „Зърносъхранение, зърнопреработка и
производство на фуражи“ техник-технолог
окачествява, приема, съхранява, подготвя,
смила и преработва зърнената маса; произвежда, опакова, съхранява и експедира готова
продукция; организира дейностите.
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Придобилият квалификация по специалност „Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия“ техник-технолог окачествява,
приема, съхранява, дозира, подготвя суровини
и материали; произвежда, опакова, съхранява
и експедира хляб, хлебни и сладкарски изделия; организира дейностите.
Придобилият квалификация по специалност „Производство и преработка на мляко и
млечни продукти“ техник-технолог окачествява, приема, съхранява, подготвя и преработва
мляко; произвежда, опакова, съхранява и
експедира мляко и млечни продукти; организира дейностите.
Придобилият квалификация по специалност „Производство на месо, месни продукти
и риба“ техник-технолог приема, окачествява,
добива и преработва трупни меса и рибни
суровини; произвежда, опакова, съхранява и
експедира месо, месни и рибни полуфабрикати
и готови продукти; организира дейностите.
Придобилият квалификация по специалност „Производство на консерви“ техниктехнолог окачествява, приема, съхранява,
подготвя и преработва суровини и материали;
произвежда, опакова, съхранява и експедира
консерви; организира дейностите.
Придобилият квалификация по специалност „Производство на алкохолни и безалкохолни напитки“ техник-технолог окачествява,
приема, съх ран ява, подготвя су ровини и
материали за производството на напитки,
както и преработва суровините; произвежда,
опакова, съхранява и експедира алкохолни и
безалкохолни напитки, организира производството; организира дейностите.
Придобилият квалификация по специалност „Производство на захар и захарни изделия“ техник-технолог окачествява, приема,
съхранява, подготвя и преработва суровини;
произвеж да, опакова, съхранява и експедира захар и захарни изделия; организира
дейностите.
Придобилият квалификация по специалност „Производство на тютюн и тютюневи
изделия“ техник-технолог окачествява, приема,
съхранява, подготвя и преработва тютюн;
произвежда, опакова, съхранява и експедира
тютюневи изделия; организира дейностите.
Придобилият квалификация по специалност „Производство на растителни масла,
маслопродукти и етерични масла“ техниктехнолог окачествява, приема, съхранява,
подготвя и преработва суровини; произвежда,
опакова, съхранява и експедира растителни
мазнини, сапуни и етерични масла; организира дейностите.
Важни личностни качества, необходими
за осъществяване на трудовите дейности, са
отговорност за стриктно спазване на технологичната дисциплина, точност и прецизност в
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работата, способност за вземане на решения
в рамките на своята компетентност, организираност и лоялност към фирмата.
Работното време на техник-технолога е с
нормирана продължителност на работния ден
в съответствие с Кодекса на труда. Особености
на работната среда и условията на труд са
повишеният шум, повишена влажност и/или
температура и работата с химикали.
При осъществяване на своята дейност
техник-технологът осъществява комуникация
с прекия ръководител, с членовете на екипа
и с клиенти.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по специалност от
професията „Техник-технолог в хранителновкусовата промишленост“, могат да продължат обучението си по друга специалност на
същата професия или по друга професия от
професионално направление „Хранителни
технологии“.
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване
на единиците резултати от ученето, които
лицата не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011)
в Република България, утвърдена със Заповед
№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на
труда и социалната политика, посл. изм. и
доп. със Заповед № РД-01-1093 от 19.12.2018 г.
Съгласно НКПД – 2011 придобилият трета
степен на професионална квалификация по
професията „Техник-технолог в хранителновкусовата промишленост“ може да заема
следните длъжности от Единична група 3119
„Приложни специалисти във физическите и
техническите науки, н.д.“ на НКПД:
· 3119-3017 Техник, технолог на алкохолни
и безалкохолни напитки;
· 3119-3018 Техник, технолог на захар и
захарни изделия;
· 3119-3019 Техник, технолог на месо и
месни продукти;
· 3119-3020 Техник, технолог на мляко и
млечни изделия;
· 3119-3021 Техник, технолог на растителни
масла и сапуни;
· 3119-3022 Техник, технолог на хляб и
хлебни изделия;
· 3119-3023 Техник, технолог, зърносъхранение, зърнопреработване и фуражи;
· 3119-3026 Тех нолог, ма н и п ула ц и я на
тютюна;
· 3119-3031 Технолог, производство на тютюневите изделия;
· 3119-3033 Технолог, тютюневи хармани;
· 3119-3039 Технолог, производство на плодови и зеленчукови консерви;
к акто и други длъжности, допълнени при
актуализиране на НКПД.
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3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на ЕРУ по видове професионална подготовка
ЕРУ по обща професионална подготов
ка – единна за всички професии с трета степен
на професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
Р У (Резултат от у чене) 1.1 Създава
организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на
работното място
Р У 1.2 Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна
дейност по опазване на околната среда
Р У 1.3. Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Предприемачество
Р У 2.1. Познава основите на предприемачеството
Р У 2.2.Формира предприемаческо поведение
Р У 2.3.Участва в разработването на
бизнес план
ЕРУ 3. Икономика
Р У 3.1. Познава основите на пазарната
икономика
Р У 3.2. Познава характеристиките на
производствената дейност в предприятие
ЕРУ по отраслова професионална подготов
ка – единна за професиите от професионално
направление „Хранителни технологии“ – тре
та степен на професионална квалификация
ЕРУ 4. Комуникация и чужд език
Р У 4.1. Общува ефективно в работния
екип
Р У 4.2. Осъществява ефективна бизнес
комуникация
Р У 4.3. Комуникира успешно на чужд
език във връзка с професията
ЕРУ 5. Информационни и комуникационни
технологии (ИКТ)
РУ 5.1. Обработва информация с ИКТ
РУ 5.2. Комуникира посредством ИКТ
Р У 5.3. Създава цифрово съдържание
с ИКТ
Р У 5.4. Осигурява сигурност при работата с ИКТ
Р У 5.5. Решава проблеми при работата
с ИКТ
ЕРУ 6. Хигиена и безопасност на храни
и напитки
Р У 6.1. Познава и спазва хранителното
законодателство в частта, свързана с
осъществяване на своята дейност
Р У 6.2. Прилага мерки за осигуряване на
личната хигиена, хигиената на работното
място, на технологичното оборудване и
на помещенията
Р У 6.3. Познава и спазва основните
принципи на системата за анализ на

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

опасностите и критични точки на конт рол – Н АССР (Hazard A nalysis and
Critical Control Points)
ЕРУ 7. Организация и контрол на производствения процес
Р У 7.1. Прилага процедури за осигуряване спазването на изискванията за
здравословни и безопасни условия на
труд и противопожарна охрана
Р У 7.2. Извършва дейности по рационално и екологично оползотворяване на
вторични продукти от производството
Р У 7.3. Документира изпълнението на
програми и системи за осигуряване на качество, здравна и хигиенна безопасност
РУ 7.4. Организира дейностите, свързани
с правилното влагане на суровините,
материалите и полуфабрикатите и тяхното съхранение
Р У 7.5. Участва в лабораторен анализ на
суровини, материали, полуфабрикати и
готови продукти
Р У 7.6. Организира производствения
процес, за който отговаря
Р У 7.7. Поддържа естетика и дизайн в
производството
Р У 7.8. Участва в тестване на иновативни продукти
Р У 7.9. Организира поддръжката на технологичното оборудване, с което работи,
и информира компетентните лица за
необходимостта от ремонтни дейности
ЕРУ по специфична професионална под
готовка за специалност „Зърносъхранение,
зърнопреработка и производство на фура
жи“ – трета степен на професионална ква
лификация
ЕРУ 8. Основни дейности в производството
на зърнени храни
РУ 8.1. Приема, окачествява и съхранява
суровини
Р У 8.2. Оперира със съоръжения за
сушене
Р У 8.3. Оперира със съоръжения за
почистване на зърнената маса
Р У 8.4. Оперира с инсталации за обработка повърхността на зърното
Р У 8.5. Участва в подготовката на зърнената маса за смилане
Р У 8.6. Оперира със съоръжения за
смилане
ЕРУ 9. Допълнителни дейности в производството на зърнени храни
Р У 9.1. Оперира със съоръжения за
пресяване и смесване
Р У 9.2. Оперира със съоръжения за
сортиране и обогатяване
Р У 9.3. Оперира със съоръжения за
шротуване
Р У 9.4. Експлоатира технологичното
оборудване
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ЕРУ 10. Производство на различни видове
брашно
Р У 10.1. Участва в производството на
пшенично брашно
Р У 10.2. Участва в производството на
ръжено брашно
Р У 10.3. Участва в производството на
царевично брашно
Р У 10.4. Участва в производството на
оризово брашно
Р У 10.5. Участва в производството на
соево, овесено, ечемичено брашно и ядки
ЕРУ 11. Производство на комбинирани
фуражи
Р У 11.1. Участва в производството на
комбинирани фуражи
Р У 11.2. Участва в производството на
белтъчни концентрати
Р У 11.3. Участва в производството на
премикси
ЕРУ по специфична професионална подго
товка за специалност „Производство на хляб,
хлебни и сладкарски изделия“ – трета степен
на професионална квалификация
ЕРУ 12. Основни дейности при производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия
РУ 12.1. Приема, окачествява и съхранява
суровини, материали и полуфабрикати
Р У 12.2. Следи за правилната експлоатация на технологичното оборудване
Р У 12.3. Окачествява, опакова и съхранява готова продукция
ЕРУ 13. Производство на хляб и хлебни
изделия
Р У 13.1. Участва в замесването на хлебни теста
Р У 13.2. Участва в процесите на механична обработка на тесто
Р У 13.3. Участва в подготовката на
окончателна ферментация и термична
обработка на хляб и хлебни изделия
Р У 13.4. Участва в производството на
хляб и хлебни изделия
ЕРУ 14. Производство на сладкарски изделия
Р У 14.1. Участва в производството на
полуфабрикати за сладкарски изделия
Р У 14.2. Участва в производството на
сухи сладкарски изделия
Р У 14.3. Участва в производството на
сочни сладкарски изделия
ЕРУ по специфична професионална подго
товка за специалност „Производство и прера
ботка на мляко и млечни продукти“ – трета
степен на професионална квалификация
ЕРУ 15. Основни дейности в преработката
на мляко
Р У 15.1. Приема, окачествява и съхранява суровини
Р У 15.2. Експлоатира сепаратор-центрофуга за сепариране и стандартизиране
на суровините
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 У 15.3. Експлоатира инста лации с
Р
мембранни филтри за концентриране
на суровините
РУ 15.4. Участва в топлинната обработка
Р У 15.5. Участва в смесването на съставките и добавките към млякото
РУ 15.6. Участва в хомогенизацията
Р У 15.7. Експлоатира технологичното
оборудване
Р У 15.8. Участва в подготовката на
закваски и използва закваски
ЕРУ 16. Производство на млечни продукти
Р У 16.1. Участва в производството на
прясно мляко, сметана и млечни напитки
Р У 16.2. Участва в производството на
млечно-кисели продукти
Р У 16.3. Участва в производството на
масло
ЕРУ 17. Производство на сирене
Р У 17.1. Участва в производството на
полутвърди сирена и кашкавали
Р У 17.2. Участва в производството на
бяло саламурено сирене и други саламурени сирена
Р У 17.3. Участва в производството на
извара и пресни сирена
Р У 17.4. Участва в производството на
топени и пушени топени сирена
Р У 17.5. Участва в производството на
традиционни български продукти
ЕРУ 18. Производство на млечни десерти
и на сухи закваски
Р У 18.1. Участва в производството на
сладолед
Р У 18.2. Участва в производството на
млечни десерти
Р У 18.3. Участва в производството на
сухи закваски
ЕРУ по специфична професионална подго
товка за специалност „Производство на месо,
месни продукти и риба“ – трета степен на
професионална квалификация
ЕРУ 19. Основни дейности при месодобива
РУ 19.1. Приема, определя здравословното състояние и провежда предкланичен
режим на животните
Р У 19.2. Използва съвременни методи
за зашеметяване, клане и обезкървяване
РУ 19.3. Участва в разкрояване, задиране
и механизирано снемане на кожи
Р У 19.4. Участва в отделянето на вът
решни органи
Р У 19.5. Участва в тоалета и окачествява
добитото трупно месо
Р У 19.6. Експлоатира технологичното
оборудване
ЕРУ 20. Обработка на месни и рибни
суровини
РУ 20.1. Участва в първичната обработка
на месни и рибни суровини
Р У 20.2. Участва в машинна обработка
на суровини за месни продукти

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

 У 20.3. Участва в приготвянето на
Р
пълнежна маса
Р У 20.4. Участва в пълнене и оформяне
на колбаси
РУ 20.5. Участва в термичната обработка
РУ 20.6. Участва в опушване на продукти
ЕРУ 21. Производство на трайни месни
продукти
Р У 21.1. Участва в производството на
малотрайни месни продукти
Р У 21.2. Участва в производството на
полутрайни и трайни месни продукти
Р У 21.3. Участва в производството на
трайни сурово-сушени месни продукти
ЕРУ 22. Производство на нет райни
месни продукти
Р У 22.1. Участва в производството на
фасонирани месни продукти от свинско
месо
Р У 22.2. Участва в производството на
месни полуфабрикати
ЕРУ 23. Производство на субпродуктови
месни продукти, саздърми и рибни продукти
РУ 23.1. Участва в производството на суб
продуктови месни продукти и саздърми
Р У 23.2 Участва в производството на
рибни продукти
ЕРУ 24. Производство на консерви
Р У 24.1. Участва в производството на
месни и рибни консерви
Р У 24.2. Участва в производството на
месно-растителни консерви
ЕРУ по специфична професионална под
готовка за специалност „Производство на
консерви“ – трета степен на професионална
квалификация
ЕРУ 25. Основни дейности в производството
на консерви
РУ 25.1. Приема, окачествява и съхранява
суровини и материали за производство
на консерви
Р У 25.2. Експлоатира машини и съоръжения за механична обработка – измиване, надробяване, нарязване, сортиране
и калибриране на плодове и зеленчуци
Р У 25.3. Експлоатира инсталации за
пресоване и филтруване
Р У 25.4. Експлоатира инсталации за
хомогенизиране и бистрене
Р У 25.5. Експлоатира инсталации за
извършване на биохимични и микробиологични процеси
Р У 25.6. Експлоатира инсталации за
охлаждане и замразяване
Р У 25.7. Експлоатира съоръжения за
бланширане и пържене
Р У 25.8. Експлоатира инсталации за
пастьоризация и стерилизация
Р У 25.9. Експлоатира апарати и инсталации за концентриране и сушене
Р У 25.10. Експлоатира технологичното
оборудване
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ЕРУ 26. Производство на различни видове
консерви
Р У 26.1. Участва в производството на
стерилизирани консерви
Р У 26.2. Участва в производството на
плодови и зеленчукови сокове
Р У 26.3. Участва в производството на
плодови и зеленчукови концентрати
Р У 26.4. Участва в производството на
конфитюри, желета, сиропи и мармалади
Р У 26.5. Участва в производството на
продукти на микробиологични и биохимични производства
ЕРУ 27. Производство на сушени и замразени плодове и зеленчуци
Р У 27.1. Участва в производството на
сушени плодове и зеленчуци
Р У 27.2. Участва в производството на
замразени плодове и зеленчуци
ЕРУ 28. Производство на детски плодови
и зеленчукови храни
Р У 28.1. Участва в производството на
детски плодови храни
Р У 28.2. Участва в производството на
детски зеленчукови храни
ЕРУ по специфична професионална под
готовка за специалност „Производство на
алкохолни и безалкохолни напитки“ – трета
степен на професионална квалификация
ЕРУ 29. Основни дейности в производството
на алкохолни и безалкохолни напитки
РУ 29.1. Приема, окачествява и съхранява
суровини и материали за производство
на алкохолни и безалкохолни напитки
Р У 29.2. Експлоатира машини, съоръжения и инсталации за преработка на
суровини и материали за производство
на алкохолни и безалкохолни напитки
Р У 29.3. Експлоатира машини, съоръжения и инсталации за пресоване и
екстракция
Р У 29.4. Експлоатира инсталации за
купажиране, бистрене и филтруване
Р У 29.5. Експлоатира инсталации за
извършване на биох ими чни и микробиологични процеси – алкохолна и
оцетно-кисела ферментация
Р У 29.6. Експлоатира инсталации за охлаждане и стабилизиране на алкохолни
и безалкохолни напитки
Р У 29.7. Експлоатира машини, съоръжения и инсталации за преработка на
вторични суровини от производството
на алкохолни и безалкохолни напитки
Р У 29.8. Експлоатира инсталации за
пастьоризация на готовите напитки
Р У 29.9. Участва в бутилиране на алкохолни и безалкохолни напитки
Р У 29.10. Експлоатира технологичното
оборудване
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ЕРУ 30. Производство на напитки с естествена ферментация
Р У 30.1. Участва в производството на
вина (трапезни, десертни, вина с остатъчна захар, плодови и ароматизирани,
естествено газирани)
Р У 30.2. Участва в производството на
малц и пиво
Р У 30.3. Участва в производството на
спирт
РУ 30.4. Участва в производството на оцет
ЕРУ 31. Производство на други спиртни
напитки
Р У 31.1. Участва в производството на
коняк
Р У 31.2. Участва в производството на
уиски
Р У 31.3. Участва в производството на
ракии
Р У 31.4. Участва в производството на
високоалкохолни напитки от ректифициран спирт
ЕРУ 32. Производство на бутилирани води
Р У 32.1. Участва в производството на
бутилирана натурална минерална вода
Р У 32.2. Участва в производството на
бутилирана изворна вода
Р У 32.3. Участва в производството на
бутилирана трапезна вода
ЕРУ 33. Производство на безалкохолни
напитки
Р У 33.1. Участва в производството на
газирани и негазирани безалкохолни
напитки
Р У 33.2. Участва в производството на
сокове и нектари от концентрат
Р У 33.3. Участва в производството на
миксове от безалкохолни и високоалкохолни напитки
ЕРУ по специфична професионална под
готовка за специалност „Производство на
захар и захарни изделия“ – трета степен на
професионална квалификация
ЕРУ 34. Основни дейности в производството
на захар и захарни изделия
РУ 34.1. Приема, окачествява и съхранява
суровини и спомагателни материали за
производство на захар
Р У 34.2. Организира технологичните
процеси, свързани с производството
на захар
Р У 34.3. Участва в разфасоването и
опаковането на готова продукция
ЕРУ 35. Производство на нишесте и глюкоза
Р У 35.1. Участва в производството на
нишесте
Р У 35.2. Участва в производството на
течна глюкоза, декстрин и кристална
глюкоза
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ЕРУ 36. Производство на карамелажни и
драже бонбони
Р У 36.1. Участва в производството на
карамелажни бонбони
Р У 36.2. Участва в производството на
драже бонбони
ЕРУ 37. Производство на лаборантни изделия
Р У 37.1. Участва в производството на
желе бонбони
Р У 37.2. Участва в производството на
млечно-маслени бонбони
Р У 37.3. Участва в производството на
дъвчащи бонбони
ЕРУ 38. Производство на шокола дови
изделия
Р У 38.1. Участва в производството на
лаборантни бонбонени маси (фондан,
марципан, пасти, паризиана и др.)
Р У 38.2. Участва в производството на
шоколадови бонбони
Р У 38.3. Участва в производството на
шоколад
ЕРУ 39. Производство на халва, локум и
тестени захарни изделия
Р У 39.1 Участва в производството на
халва
Р У 39.2. Участва в производството на
локум
Р У 39.3. Участва в производството на
бисквити
Р У 39.4 Участва в производството на
вафли
ЕРУ по специфична професионална под
готовка за специалност „Производство на
тютюн и тютюневи изделия“ – трета степен
на професионална квалификация
ЕРУ 40. Основни дейности в производството
на тютюн и тютюневи изделия
РУ 40.1. Приема, окачествява, съхранява,
подготвя и преработва тютюн
Р У 40.2. Експлоатира машини и съоръжения за сушене и манипулация
Р У 40.3. Участва в контрола на процесите на ферментация
Р У 40.4. Експлоатира машини за навлажняване, разлистване, обезпрашаване, соусиране, рязане, подсушаване и
ароматизиране
Р У 40.5. Експлоатира апарати и съоръжения за изработване и опаковане
на цигари
Р У 40.6. Участва в подготовка на тютюните
Р У 40.7. Експлоатира технологичното
оборудване
ЕРУ 41. Производство на различни видове
цигари
Р У 41.1. Участва в производството на
несоусирани цигари
Р У 41.2. Участва в производството на
соус ирани цигари
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 У 41.3. Участва в производството на
Р
цигари с ацетатен филтър
Р У 41.4. Участва в производството на
цигари с активен въглен
ЕРУ 42. Производство на различни видове
тютюневи изделия
Р У 42.1. Участва в производството на
пури и пурети
Р У 42.2. Участва в производството на
тютюн за смъркане
Р У 42.3. Участва в производството на
тютюн за ръчно свиване на цигари
Р У 42.4. Участва в производството на
тютюн за лула
Р У 42.5. Участва в производството на
тютюн за наргиле
Р У 42.6. Участва в производството на
тютюн за дъвчене
Р У 42.7. Участва в производството на
тютюнево фолио
ЕРУ по специфична професионална под
готовка за специалност „Производство на
растителни масла, маслопродукти и етерич
ни масла“ – трета степен на професионална
квалификация
ЕРУ 43. Приемане и съхранение на суровините за производство на растителни и
етерични масла
Р У 43.1. Приема и окачествява суровини
за растителни масла
Р У 43.2. Приема и окачествява суровини
за производство на етерични масла
Р У 43.3. Осигурява оптимални условия
за съхранение на маслодайни суровини
ЕРУ 44. Производство на растителни масла
Р У 44.1. Участва в производството на
растителни масла чрез пресоване
Р У 44.2. Участва в производството на
растителни масла чрез екстракция
Р У 44.3. Участва в производството на
пресовите и екстракционни растителни
масла
ЕРУ 45. Производство на етерични масла
Р У 45.1. Участва в производството на
етерични масла чрез дестилация
Р У 45.2. Участва в производството на
етерични масла чрез екстракция
ЕРУ 46. Производство на маслопродукти
Р У 46.1. Участва в производството на
маргарин
Р У 46.2. Участва в производството на
майонеза
Р У 46.3. Участва в процесите на разлагане на мазнини
ЕРУ 47. Производство на парфюмерийнокозметични продукти
Р У 47.1. Участва в производството на
домакински и тоалетни сапуни
Р У 47.2. Участва в производството на
синтетични миещи и перилни средства
3.2. Описание на единиците резултати от
ученето (ЕРУ)
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ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с трета степен на
професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1
Наименование на единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 1.1:

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

Знания

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

Умения

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

Компетентности

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

Резултат от учене 1.2:

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

Знания

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

Умения

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

Компетентности

· А нализира възможните причини за екологично замърсяване

Резултат от учене 1.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

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

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

Средства за оценяване:

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

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

За средство 1:
· Владее теоретичните знания за:
– х игиенните норми
– здравословните и безопасни условия на труд на работното място
– п ревантивната дейност за опазване на околната среда
– овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ
на пострадали
За средство 2:
· Избира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената рискова ситуация
· Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

ЕРУ 2
Наименование на единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

·З
 нае същността на предприемачеството
· Знае видовете предприемачески умения

Умения

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

Компетентности

· Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 2.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

·П
 ознава характеристиките на предприемаческото поведение
· Знае видовете предприемаческо поведение

Умения

·П
 реценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на
работата

Компетентности

· Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Резултат от учене 2.3:

Участва в разработването на бизнес план
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Знания

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

Умения

·А
 нализира възможностите за развитие на дейността на дадена фирма или организация

Компетентности

· Разработва проект на бизнес план в екип

Средства за оценяване:

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

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

За средство 1:
· Владее основните теоретични постановки в областта на предприемачеството
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
описания проблем в зададения казус/сценарий

ЕРУ 3
Наименование на единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

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

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
икономическ и субект, ангажиран в бизнеса

Резултат от учене 3.2:

Познава характеристиките на производствената дейност в предприятие

Знания

·П
 ознава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
· Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност и други

Умения

·О
 бяснява икономически понятия в контекста на дейността на дадено предприятие

Компетентности

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

Средства за оценяване:

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

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

За средство 1:
· Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
проблема в зададения казус/сценарий
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ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално
направление „Хранителни технологии“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 4
Наименование на единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 4.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

·П
 ознава ролята на отделните длъжности в екипа, техните работни
взаимоотношения и йерархични взаимовръзки
· Познава различните видове работни екипи и начините за координация

Умения

·О
 съществява устна комуникация с екипа и персонала
· Осъществява писмена делова кореспонденция

Компетентности

·К
 омуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съоб
разно работния протокол
· Поема отговорности за ефективна работа в екипа

Резултат от учене 4.2:

Осъществява ефективна бизнес комуникация

Знания

·
·
·
·

Умения

·Р
 азпознава и предотвратява възникването на конфликтни ситуации
по време на бизнес комуникация
· Участва в разрешаването конфликтни ситуации по време на бизнес
комуникация
· Води делова комуникация – писмена и устна
· Предлага необходимата информация за удовлетворяване изискванията на клиентите

Компетентности

·П
 ровежда ефективна комуникация с клиенти и потребители, съобразно индивидуалните им особености
· Води уверено разговори с клиенти с цел консултиране и съгласуване
на услуги, като разбира и уважава техните изисквания и същевременно защитава интересите на организацията

Резултат от учене 4.3:

Комуникира успешно на чужд език във връзка с професията

Знания

· Познава основната професионална терминология на чужд език

Умения

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

Компетентности

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

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна ситуация

 ознава етичните норми на бизнес комуникацията
П
Познава правилата за вербална и невербална комуникация
Познава начините на поведение при възникване на конфликти
Познава правилата и изискванията, свързани с водене на делова
кореспонденция
· Познава начините за водене на делова комуникация

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

За средство 1:
· Провеждане на разговори по професионални теми на чужд език
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ЕРУ 5
Наименование на единицата:

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 5.1:

Обработва информация с ИКТ

Знания

·И
 зброява интернет търсачки
· Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене
· Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в
интернет и начини за оценка на надежността є
· Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни
електронни носители
· Знае начините за създаване на поддиректории (папки)
· Знае начините за преместване на файлове от една поддиректория
(папка) в друга
· Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
· Знае за съществуването на облачни услуги

Умения

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

Компетентности

·Д
 емонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при обработването
на информация

Резултат от учене 5.2:

Комуникира посредством ИКТ

Знания

·
·
·
·
·

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

Умения

·
·
·
·
·

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

Компетентности

·Д
 емонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 5.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания

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

Умения

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

Компетентности

·Д
 емонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при създаването на
електронно съдържание

Резултат от учене 5.4:

Осигурява сигурност при работата с ИКТ

Знания

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

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

Компетентности

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

Резултат от учене 5.5:

Решава проблеми при работата с ИКТ

Знания

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

Умения

·П
 редприема основни стъпки за защита на устройствата, с които
работи (например антивирусни програми и пароли)

Компетентности

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

Средства за оценяване:

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

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

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

ЕРУ 6
Наименование на единицата:

Хигиена и безопасност на храни и напитки

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 6.1:

Познава и спазва хранителното законодателство в частта, свързана с
осъществяване на своята дейност

Знания

·П
 ознава изискванията на системите и програмите за осигуряване на
качество, здравна и хигиенна безопасност при производството
· Познава работната документация/програми за добри производствени практики (ДПП) и добри хигиенни практики (ДХП), НАССР
(система за „Анализ на риска и критични контролни точки“), дневници за контрол, чек-листове и др.

Умения

·И
 зпълнява изискванията на системите и програмите за осигуряване
на качество, здравна и хигиенна безопасност при производството
· Попълва работна документация
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Компетентности

·П
 ознава и спазва хранителното законодателство, като проявява отговорност, стриктност и ангажираност
Резултат от учене 6.2:
Прилага мерки за осигуряване на личната хигиена, хигиената на работното място, на технологичното оборудване и на помещенията
Знания
· Познава същността на миенето и дезинфекцията
· Знае добрите производствени практики/стандарти и добрите хигиенни практики
Умения
· Почиства и дезинфекцира работното място и работните помещения
в съответствие с изискванията
Компетентности
· Прилага мерки за осигуряване на лична хигиена, хигиена на работното място и на помещенията, като проявява отговорност и ангажираност
Резултат от учене 6.3:
Познава и спазва основните принципи на системата НАССР
Знания
· Познава разработена и внедрена процедура при измиване на съоръженията
· Познава видовете миещи разтвори
Умения
· Прилага разработената и внедрена процедура при измиване и видовете миещи разтвори
· Попълва технологична документация
Компетентности
· Може самостоятелно да почисти и дезинфекцира оборудването и
съоръженията
Средства за оценяване:
Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
· Учебен кабинет
няването:
Критерии за оценяване:
За средство 1:
· Владее основните теоретични постановки в областта на хигиената и
безопасността на храни и напитки
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
описания проблем в зададения казус/сценарий

ЕРУ 7
Наименование на единицата:

Организация и контрол на производствения процес

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 7.1:

Прилага процедури за осигуряване спазването на изискванията за
здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана

Знания

·О
 писва изискванията за безопасна работа с технологичното борудване
· Дефинира начини и средства за защита и обезопасяване (технически
средства за обезопасяване на оборудването, лични и колективни
предпазни средства)
· Обяснява правилата за действие в аварийни ситуации
· Знае факторите на работната среда и начините за предпазване от
вредното им въздействие

Умения

·К
 онтролира изправността и използването на технически средства за
обезопасяване на оборудването
· Контролира използването на лични предпазни средства от членовете на екипа
· О рганизира изправността и безопасността на работните места

Компетентности

·О
 рганизира и контролира дейностите за осигуряване на ЗБУТ и
противопожарна безопасност, като проявява отговорност, съзнателност и стриктност
· Извършва оценка на ситуацията и предприема адекватни мерки при
възникване на аварийна ситуация и трудов инцидент
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Резултат от учене 7.2:

Извършва дейности по рационално и екологично оползотворяване на
вторични продукти от производството

Знания

·Д
 ефинира екологичните норми, изисквания и стандарти
· Описва видовете вторични продукти при производството
· Знае технологии за оползотворяване на вторичните продукти

Умения

·К
 онтролира спазването на екологичните норми, изисквания и стандарти
· О рганизира събиране, съхранение и оползотворяване на вторични
продукти

Компетентности

·О
 рганизира и контролира рационалното и екологично оползотворяване на вторичните продукти от производството, като проявява
съзнателност, съобразителност и отговорност

Резултат от учене 7.3:

Документира изпълнението на програми и системи за осигуряване на
качество, здравна и хигиенна безопасност

Знания

·О
 писва системи за качество: ISO, добри хигиенни практики/добри
производствени практики, НАССР
· Знае изискванията, критериите и процедурите за осигуряване на
здравна и хигиенна безопасност
· Познава работни документи за контрол: контролни листове (чеклист ове), дневници за контрол и др.

Умения

· И
 зпълнява и контролира изпълнението на системи за качество:
ISO, добри хигиенни практики/добри производствени практики,
НАССР и др.
· Контролира изпълнението на изисквания, критерии и процедури за
осигуряване на здравната и хигиенната безопасност на производството
· Попълва и контролира попълването на работни документи за контрол: контролни листове (чек-листове), дневници за контрол и др.

Компетентности

·О
 сигурява и контролира стриктното изпълнение на изискванията за
качество и безопасност на производството

Резултат от учене 7.4:

Организира дейностите, свързани с правилното влагане на суровините, материалите и полуфабрикатите и тяхното съхранение

Знания

·О
 писва нормативни документи, стандарти и технологична документация за приемане, окачествяване и съхранение на суровини, материали, полуфабрикати и готови продукти
· И дентифицира работни документи за контрол: контролни лист ове
(чек-листове), дневници за контрол и др.
· Обяснава методи и процедури при окачествяване
· Знае параметрите и режимите за съхранение на суровини, материали, полуфабрикати и готови продукти

Умения

·И
 змерва и оценява качествени показатели с уреди и средства за
оценяване
· Попълва контролни листове (чек-листове), дневници за контрол и др.

Компетентности

·О
 рганизира и контролира входящия контрол и съхранението на суровини, материали, полуфабрикати и готови продукти при стриктно
сапзване на технологичната дисциплина

Резултат от учене 7.5:

Участва в лабораторен анализ на суровини, материали, полуфабрикати и готови продукти

Знания

·И
 зброява методи за технологичен, технохимичен и микробиологичен контрол
· Знае допустимите стойности на измерваните показатели
· Обяснява измервателните и лабораторните прибори и инструкциите
за работа с тях

Умения

·Р
 аботи с измервателни и лабораторни прибори и със специфично
лабораторно оборудване
· Разчита резултати от проби и взема решения
· Въвежда данни от лабораторен анализ в регистъра на вътрешнофирмената компютърна система за управление

Компетентности

·Р
 аботи отговорно и ефективно в екип по извършване на лабораторен
анализ на суровини, материали, полуфабрикати и готови продукти
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Резултат от учене 7.6:

Организира производствения процес, за който отговаря

Знания

·О
 писва структурата на стопанските организации
· Познава планирането и отчетността на материални и трудови ресурси
· Изброява видовете суровини, материали и полуфабрикати за произвежданите асортименти и необходимите количества
· Дефинира оптималните параметри на технологичните процеси
· Знае рисковете от допускане на отклонения и възможните последствия

Умения

·С
 пазва изискванията на нормативните документи
· П ланира работния процес
· Определя складовите наличности и необходимостта от суровини и
материали
· С ъставя график на работните задачи
· Контролира спазването на технологичните параметри и показатели
при производствения процес
· О рганизира отстраняване на допуснати отклонения
· Води отчетност на материални и трудови ресурси

Компетентности

·С
 амостоятелно организира ефективен производствен процес, спазвайки изискванията на ЗБУТ

Резултат от учене 7.7:

Поддържа естетика и дизайн в производството

Знания

·О
 писва елементите и функциите на промишления дизайн
· Знае изискванията към дизайна на опаковките

Умения

·П
 рилага елементите и функциите на промишления дизайн
· О рганизира и контролира спазването на изискванията за дизайн на
опаковките

Компетентности

·К
 ачествено поддържа естетиката и дизайна на промишлената среда
и на готовите продукти

Резултат от учене 7.8:

Участва в тестване на иновативни продукти

Знания

·П
 ознава новата технология и технологичните показатели
· Описва устройството и принципа на действие на новото оборудване
· Познава технологичната документация

Умения

·С
 пазва инструкциите за тестове на новата технология
· Работи с новото технологично оборудване
· И нспектира и контролира изпълнението на ДХП и ДПП

Компетентности

·Е
 фективно и ангажирано работи в екип по производството на иновативни продукти, спазвайки инструкциите за тестове на новата
технология

Резултат от учене 7.9:

Организира поддръжката на технологичното оборудване, с което работи, и информира компетентните лица за необходимостта от ремонтни дейности

Знания

·О
 бяснява устройството и принципа на действие на технологичното
оборудване
· Дефинира възможните повреди на технологичното оборудване
· Знае изискванията за провеждане на текущ и периодичен ремонт на
технологичното обзавеждане
· Изброява основните принципи на проектиране на технологични
обекти

Умения

·
·
·
·

Компетентности

·Р
 аботи отговорно при организиране на ефективна поддръжка, профилактика и ремонт на технологичното оборудване

Средства за оценяване:

·Р
 ешаване на тестове
· Решаване на зададени казуси

 роверява режима на работа на технологичното оборудване
П
Установява и документира повреди в технологичното оборудване
Реагира при възникване на аварийна ситуация
Осъществява комуникация с отдела за поддръжка и ремонт на технологичното оборудване
· Разчита технологични, функционални и диспозиционни схеми
· Участва в технологично проектиране

Условия за провеждане на оце · У
 чебен кабинет
· Оборудвана лаборатория (за РУ 7.5)
няването:
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За РУ 7.1
· Демонстрира знания за изискванията за ЗБУТ и противопожарна
охрана
· Решава казус, свързан със зададена аварийна ситуация в конкретни
производствени условия
За РУ 7.2
· Демонстрира знания за екологичните норми и изисквания
· Решава казус, свързан с оползотворяване на вторични продукти от
конкретно производство
За РУ 7.3
· Демонстрира знания за системи за качество: ISO, добри хигиенни
практики/добри производствени практики, НАССР
· Попълва работни документи, контролни листове (чек-листове), дневници за контрол и др.
За РУ 7.4
· Демонстрира знания за показатели на суровини и материали при
входящ контрол и методи и процедури при окачествяване
· Попълва документи за входящ контрол на суровини и материали
За РУ 7.5
· Демонстрира знания за показатели на суровини, материали, полуфабрикати и готови продукти
· Демонстрира знания за методи и процедури при извършване на лабораторен анализ
· Извършва технохимичен/микробиологичен анализ на зададени показатели
За РУ 7.6
· Демонстрира знания за организация на работния процес – планиране и отчетност на материални и трудови ресурси
· Демонстрира знания за разпределение на дейностите в работния
процес
· Решава казус, свързан с организирането на конкретно производство
и/или с отстраняването на допуснати нарушения в процеса на производство
За РУ 7.7
· Демонстрира знания за елементите и функциите на промишления
дизайн
· Демонстрира знания за изискванията към дизайна на опаковките
· Решава казус, свързан с естетиката и дизайна на промишлената
среда и на готовите продукти
За РУ 7.8
· Демонстрира знания за основните изисквания при тестване и въвеждане в производство на нов продукт
· Решава казус, свързан с конкретния сценарий
За РУ 7.9
· Демонстрира знания за възможни повреди на технологичното оборудване
· Демонстрира знания за основни принципи на проектиране на технологични обекти
· Разчита технологична/функционална/диспозиционна схема

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Зърносъхранение, зърнопре
работка и производство на фуражи“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 8
Наименование на единицата:

Основни дейности в производството на зърнени храни

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 8.1:

Приема, окачествява и съхранява суровини
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Знания

·И
 зброява основните суровини за производство на зърнени храни,
брашно и фуражи
· Описва устройствата и принципа на действие на приемните съоръжения и видовете складове
· Дефинира нормативните изисквания, процедурите и правилата (методите) за приемане, окачествяване и съхранение на зърнена маса
и меки суровини
· Знае влиянието на микроорганизмите при съхранение на зърнената
маса
· Описва химичните и физико-химичните показатели за окачествяване на зърнените суровини
· Познава оптималните режими на съхранение
· Изброява основните правила за безопасната работа при приемане,
окачествяване и съхранение на зърнената маса
· Запознат е с основните принципи на системата HACCP

Умения

·
·
·
·

Компетентности

·П
 риема, окачествява и съхранява суровини, като проявява отговорност, точност и прецизност

Резултат от учене 8.2:

Оперира със съоръжения за сушене

Знания

·
·
·
·
·

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже да суши зърнени култури, като проявява съобразителност,
отговорност и прецизност

Резултат от учене 8.3:

Оперира със съоръжения за почистване на зърнената маса

Знания

·О
 бяснява начините за вземане на проба
· Познава методите на почистване на зърнената маса и меките компоненти в зърночистачното отделение според състава на видовете
примеси
· Обяснява технологичната схема за почистване на зърнени и меки
суровини
· Познава инструкциите за работа с измервателни и лабораторни
уреди
· Описва устройството и принципа на действие на сепариращите машини (въздушно-ситов сепаратор, цилиндричен триор, аспирационна колона и магнитен сепаратор, камъкоотделител)
· Знае правилата за експоатация и безопасно обслужване на съоръженията (сепаратори, дисков триор, концентратор и др.)
· З нае добрите производствени практики и добрите хигиенни практики

 зема средна проба
В
Работи с приемните съоръжения
Измерва показателите с уреди за окачествяване
Осъществява транспортиране и съхранение в складови помещения
и силози
· Подбира режимите при съхранение на зърнената маса
· Изпълнява изискванията на системата HACCP за анализ и контрол
на критични контролни точки
· Попълва дневник за входящ контрол

 бяснява начина за вземане на проби
О
Познава методите на сушене в зависимост от зърнената суровина
Знае режимите на сушене
Познава оптималните параметри за съхранение чрез Y-d диаграма
Обяснява устройството и принципа на действие на сушилни съоръжения
· Описва хигиенните изисквания към зърнената култура като обект
на сушене
· Описва инструктициите по здравословни и безопасни условия на
труд и противопожарна охрана
 зема проби
В
Избира вида на сушене в зависимост от зърнената суровина
Работи с Y-d диаграма
Обслужва технологичното оборудване
С пазва изискванията за противопожарна охрана, хигиенните изисквания и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
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Умения

·В
 зема проба
· Избира вида на почистване в зависимост от състава на видовете
примеси
· Работи със специфично оборудване
· Разчита технологични схеми
· Работи с измервателните прибори
· Попълва работна/технологична документация
· Изпълнява изискванията на ДПП и ДХП

Компетентности

·М
 оже самостоятелно да използва различни видове сепаратори за
почистване, като проявява отговорност и прецизност

Резултат от учене 8.4:

Оперира с инсталации за обработка повърхността на зърното

Знания

·З
 нае начина на вземане на проба
· Обяснява същността на сухата, мократа и хидротермичната обработка на повърхността на зърното
· Изброява основните методи и параметри на кондициониране
· Изрежда видовете хидротермична обработка на зърното
· Познава устройството и принципа на действие на машините за повърхностна обработка (шелмашини и четкомашини, комбинирана
миячна машина, машина за мокро шелване)
· Назовава устройството и принципа на действие на апарата за навлажняване
· Знае инструкциите и правилата за безопасно обслужване на технологичното оборудване
· Изрежда технологичните показатели на процесите
· Познава технологичната документация

Умения

·В
 зема проби
· Работи с машините за суха, мокра и хидротермична обработка на
повърхността на зърното
· Работи безопасно с оборудването
· Попълва работна/технологична документация
· Изпълнява изискванията за противопожарна охрана, хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

Компетентности

·М
 оже самостоятелно да използва инсталации за обработка повърхността на зърното, като проявява дисциплинираност, отговорност и
прецизност

Резултат от учене 8.5:

Участва в подготовката на зърнената маса за смилане

Знания

·З
 нае начина на вземане на проба
· Назовава стандартните качествени показатели на зърнената маса
преди подготовката за смилане
· Знае технологичната схема на подготовка на зърнената маса за
смилане
· Описва устройството и принципа на действие на аспирационната
система на зърночистачното отделение и спомагателното оборудване
· Познава инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
· Знае методи и средства за контрол
· Назовава правилата за експлоатация
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания, пожарна
и аварийна безопасност

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

·Р
 аботи в екип при обслужване и контролиране на технологичното
оборудване, като проявява отговорност и прецизност

Резултат от учене 8.6:

Оперира със съоръжения за смилане

 зема проба за анализ
В
Работи с технологичното оборудване
Работи с измервателни и лабораторни прибори
Контролира технологичните показатели
Попълва работна/технологична документация
Изпълнява инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания, здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана
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Знания

·И
 дентифицира същността на процеса раздробяване
· Познава устройството и принципа на действие на мелничен валц и
съвременни конструкции за раздробяване
· Описва устройството и принципа на действие на чукови дробилки
и съвременни конструкции за раздробяване на зърнени и меки компоненти
· Знае технологичните показатели
· Описва начини на вземане на проби
· Описва правилата за безопасна работа с мелничен валц
· Запознат е с HACCP системата за анализ и контрол на критични
контролни точки

Умения

·
·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

·С
 амостоятелно извършва раздробяване, като проявява отговорност,
точност и прецизност

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Теория: Тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Практика: Изпълнение на основни дейности по производство на
зърнени храни

 азчита технологични схеми
Р
Работи с валц машина
Работи с чукова дробилка и оборудване за меки компоненти
С пазва технологичните изисквания
Взема проби
С пазва правилата за безопасна работа
Попълва работна/технологична документация
Изпълнява изискванията на системата HACCP за анализ и контрол
на критични контролни точки

Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място, суровини
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Теория: Демонстрира знания за основните дейности в производството на зърнени храни
За средство 2:
· Практика: Подготвя необходимите суровини, апарати, машини и
съоръжения, пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва
технологичната последователност на работата и разходните норми.
Дейността е извършена по безопасен за личното здраве и околната
среда начин съобразно добрите производствени практики и добрите
хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини, съоръжения, инструменти, пособия и др. След приключване на работата работното място е подредено и почистено.

ЕРУ 9
Наименование на единицата:

Допълнителни дейности в производството на зърнени храни

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 9.1:

Оперира със съоръжения за пресяване и смесване

Знания

·И
 дентифицира същността и методите на пресяване, смесване и добавяне на течни компоненти
· Описва технологичните схеми за пресяване и смесване
· Познава технологичната инсталация за мелансиране
· Описва устройството и принципа на действие на машините за пресяване, смесване и добавяне на течни компоненти
· И дентифицира правилата за безопасна експлоатация на машините
за пресяване, смесване и течни компоненти
· Запознат е с HACCP системата за анализ и контрол на критични
контролни точки
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Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

·С
 амостоятелно извършва пресяване, като проявява дисциплинираност, отговорност и прецизност

Резултат от учене 9.2:

Оперира със съоръжения за сортиране и обогатяване

Знания

·И
 дентифицира същността на процеса обогатяване
· Познава технологичните схеми за сортиране
· Описва принципа на работа и устройството на оборудването и апаратурата
· Обяснява правилата за експлоатация и изискванията при разполагане на грис машината
· Маркира рисковете за възникване на аварийна ситуация
· Запознат е с HACCP системата за анализ и контрол на критичните
контролни точки

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

·С
 амостоятелно работи с грис машина, като проявява съобразителност, точност, отговорност и прецизност

Резултат от учене 9.3:

Оперира със съоръжения за шротуване

Знания

·Д
 ефинира начина на вземане на проби
· Назовава технологичните схеми за получаване на млевни продукти
чрез шротуване
· Познава основните технологични операции при производството на
грис за хранителни цели и типовете брашна
· Описва устройството и принципа на действие на основните машини
и съоръжения при шротуване и на спомагателното оборудване
· Изброява млевните продукти от отделните етапи при шротуване
· Дефинира инструкциите за работа с измервателни прибори
· Изброява начините за оползотворяване на отпадъците от производството и за опазване на околната среда
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания, здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

·Р
 аботи в екип при производството на млечни продукти, като проявява съобразителност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 9.4:

Експлоатира технологичното оборудване

Знания

·О
 писва устройството и принципа на действие на машините, апаратите и съоръженията
· Познава технологичните процеси
· Маркира възможните аварийни ситуации
· Знае плановете за действие при аварийни ситуации

Умения

·Р
 азпознава признаците на аварийна ситуация
· Прилага мерки за реагиране, подходящи за съответната аварийна
ситуация

 аботи с технологичното оборудване
Р
Разчита технологични схеми
Работи със съоръженията
Осъществява пресяване и смесване
Попълва работна/технологична документация
Изпълнява изискванията на система HACCP за анализ и контрол на
критични контролни точки

 азчита технологични схеми
Р
Работи с грис машина
Контролира технологичните параметри
Осъществява безопасна експлоатация на съоръженията
Попълва работна/технологична документация
Изпълнява изискванията на системата HACCP за анализ и контрол
на критичните контролни точки

 зема проби
В
Разчита технологични схеми
Обслужва технологичното оборудване
Работи с измервателни и лабораторни прибори
Извършва технологичните операции при производството на млевни
продукти чрез шротуване
· Оползотворява отпадъците от производството
· Попълва работна/технологична документация
· Изпълнява инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания, здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 70

Компетентности

·С
 амостоятелно обслужва и контролира технологичното оборудване,
като проявява отговорност и прецизност

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Теория: Тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Практика: Изпълнение на допълнителни дейности по производство
на зърнени храни

Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място, суровини
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Теория: Демонстрира знания за допълнителните дейности в производството на зърнени храни
За средство 2:
· Практика: Подготвя необходимите суровини, апарати, машини и
съоръжения, пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва
технологичната последователност на работата и разходните норми.
Дейността е извършена по безопасен за личното здраве и околната
среда начин съобразно добрите производствени практики и добрите хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини,
съоръжения, инструменти, пособия и други. След приключване на
работата работното място е подредено и почистено.

ЕРУ 10
Наименование на единицата:

Производство на различни видове брашно

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 10.1:

Участва в производството на пшенично брашно

Знания

·О
 писва начина на вземане на проби
· Описва технологията за производство и съхранение на пшенично
брашно
· Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за
производство на пшенично брашно
· Познава инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
· Изрежда видовете опаковки
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

·Р
 аботи в екип при производството на пшенично брашно, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 10.2:

Участва в производството на ръжено брашно

Знания

·О
 писва начина на вземане на проби
· Знае технологията за производство и съхранение на ръжено брашно
· Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за
производство на ръжено брашно
· И дентифицира инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
· Назовава видовете опаковки
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

 зема проба
В
Разчита технологичните схеми
Работи с технологичното оборудване
Работи с измервателни прибори
Избира подходящи опаковки и опакова готова продукция
Попълва работна/технологична документация

БРОЙ 70

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 1

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

·Р
 аботи в екип при производството на ръжено брашно, като проявява
съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 10.3:

Участва в производството на царевично брашно

Знания

·О
 писва начина за вземане на проба
· Знае технологията за производство и съхранение на царевично
брашно
· Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за
производство на царевично брашно
· Познава инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
· Назовава технологичните показатели
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

·Р
 аботи в екип при производството на царевично брашно, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 10.4:

Участва в производството на оризово брашно

Знания

·О
 писва начините за вземане на проба
· Знае технологията за преработка и производство на оризово брашно
· Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за
преработка и производство на оризово брашно
· Знае технологична схема за преработка на ориз
· Познава инструкциите за работа с измервателни и лабораторни
прибори
· Назовава видовете опаковки
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

·Р
 аботи в екип при производството на оризово брашно, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 10.5:

Участва в производството на соево, овесено, ечемичено брашно и
ядки

Знания

·О
 писва начините за вземане на проба
· Знае технологията за производство на соево, овесено и ечемичено
брашно
· Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за
производство на соево, овесено и ечемичено брашно
· И дентифицира технологичната схема за производство на соево, овесено и ечемичено брашно
· Описва технологичната схема за производство на ядки
· Познава инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
· Назовава видовете опаковки
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

Умения

·
·
·
·
·

 зема проби
В
Разчита технологичните схеми
Извършва технологичните операции
Работи с измервателни прибори
Попълва работна/технологична документация

 зема проба
В
Определя царевичен зародиш
Разчита технологичните схеми
Извършва технологичните операции
Работи с измервателни прибори
Попълва работна/технологична документация

 зема проба
В
Разчита технологичните схеми
Подбира подходящи опаковки
Работи с измервателни прибори
Попълва работна/технологична документация

 зема проба
В
Разчита технологичните схеми
Подбира подходящи опаковки
Работи с измервателни прибори
Попълва работна/технологична документация
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Компетентности

·У
 частва в екип в производството на соево, овесено и ечемичено
брашно и ядки, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Теория: Тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Практика: Изпълнение на производствена дейност

Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Теория: Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Практика: Оборудвано работно място, суровини
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Демонстрира знания за производството на различни видове брашна
За средство 2:
· Практика: Подготвя необходимите материали, суровини, машини,
съоръжения, пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва
технологичната последователност на работата и разходните норми.
Дейността е извършена по безопасен за личното здраве и околната
среда начин съобразно добрите производствени практики и добрите хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини,
съоръжения, инструменти, пособия и други. След приключване на
работата работното място е подредено и почистено.

ЕРУ 11
Наименование на единицата:

Производство на комбинирани фуражи

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 11.1:

Участва в производството на комбинирани фуражи

Знания

·И
 дентифицира същността на процеса гранулиране, брикетиране и
екструдиране
· Описва технологията и технологичните схеми за производство на
гранули и премикси
· Обяснява принципа на работа и устройството на инсталациите за
производство на гранули, премикси
· Назовава добрите производствени практики/стандарти и добрите
хигиенни практики
· Познава технологичната документация

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

·Р
 аботи в екип при производството на комбинирани фуражи гранули,
като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 11.2:

Участва в производството на белтъчни концентрати

Знания

·И
 дентифицира технологията за произвеждане на белтъчни концентрати
· Назовава добрите производствени практики/стандарти и добрите
хигиенни практики
· Знае видовете схеми за производство на белтъчни концентрати
· Обяснява принципа на работа и устройството на инсталациите за
внасяне на течни компоненти
· Описва режимите за съхранение на белтъчните концентрати
· Назовава подходящите опаковки
· Познава технологичната документация

 аботи със специфично оборудване
Р
Осигурява правилно съхранение
Разчита технологични схеми
Взема контролна проба
Разчита резултати от проби
Попълва работна/технологична документация
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Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

·Р
 аботи в екип при производството на белтъчни концентрати, като
проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 11.3:

Участва в производството на премикси

Знания

·О
 писва начините на вземане на проба
· И дентифицира технологията за производство и съхранение на премикси. Знае видовете премикси
· Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за
премикси
· Обяснява инструкциите за работа с измервателни и лабораторни
прибори
· Назовава добрите производствени практики/стандарти и добрите
хигиенни практики

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

·Р
 аботи ефективно в екип при производството на премикси, като
проявява съобразителност, отговорност и прецизност

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Теория: Тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Практика: Изпълнение на производствена дейност

 аботи с инсталации
Р
С пазва изискванията на ДХП/ДПП
Подбира подходящи опаковки
Преценява работната ситуация
Попълва работна/технологична документация

 зема проба
В
Разчита технологични схеми
Работи с технологичното оборудване
Работи с лабораторни прибори
С пазва изискванията на ДХП/ДПП

Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Теория: Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Практика: Оборудвано работно място, суровини
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Демонстрира знания за производството на различни видове комбинирани фуражи
За средство 2:
· Практика: Подготвя необходимите материали, суровини, машини,
съоръжения, пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва
технологичната последователност на работата и разходните норми.
Извършва дейността по безопасен за личното здраве и околната
среда начин съобразно добрите производствени практики и добрите хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини,
съоръжения, инструменти, пособия и други. След приключване на
работата работното място е подредено и почистено.

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на хляб,
хлебни и сладкарски изделия“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 12
Наименование на единицата:

Основни дейности при производство на хляб, хлебни и сладкарски
изделия

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 12.1:

Приема, окачествява и съхранява суровини, материали и полуфабрикати
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Знания

·П
 ознава суровините, материалите и полуфабрикатите за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия
· Назовава органолептичните показатели
· Дефинира физико-химичните показатели, методи за тяхното определяне и допустимите им стойности
· И дентифицира оптималните условия за съхранение

Умения

·О
 качествява според органолептичните показатели
· Сравнява физико-химичните показатели с допустимите им стойности
· Осигурява съхранение на суровините, материалите и полуфабрикатите

Компетентности

·М
 оже самостоятелно да приема, окачествява и съхранява суровини,
материали и полуфабрикати, като проявява отговорност и прецизност

Резултат от учене 12.2:

Следи за правилната експлоатация на технологичното оборудване

Знания

·П
 ознава устройството и принципа на действие на оборудването
· Описва правилата за експлоатация на технологичното оборудване

Умения

·С
 пазва инструкциите за работа с технологичното оборудване
· Работи безопасно с технологичното оборудване

Компетентности

·М
 оже самостоятелно да обслужва и контролира технологичното
оборудване, като проявява отговорност и прецизност

Резултат от учене 12.3:

Окачествява, опакова и съхранява готова продукция

Знания

·Н
 азовава органолептични показатели за готова продукция
· И дентифицира физико-химичните показатели, методи за тяхното
определяне и допустимите им стойности
· Знае изискванията за опаковане и етикетиране
· Описва оптималните условия за съхранение

Умения

·
·
·
·

Компетентности

·П
 оказва прецизност при окачествяване, опаковане, етикетиране и
съхраняване на готова продукция

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Теория: Тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Практика: Изпълнение на практическо задание

 качествява готовата продукция по органолептични показатели
О
С равнява физико-химични показатели с допустимите стойности
Опакова и етикетира готова продукция
С ъхранява готова продукция

Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място, суровини
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Демонстрира знания за окачествяване, опаковане, етикетиране и
съхраняване на готова продукция
За средство 2:
· Окачествява готовата продукция по органолептични показатели и
сравнява физико-химичните показатели с допустимите стойности.
Демонстрира умения за опаковане и етикетиране. Съхранява готова
продукция, спазвайки добрите производствени практики и добрите
хигиенни практики

ЕРУ 13
Наименование на единицата:

Производство на хляб и хлебни изделия

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 13.1:

Участва в замесването на хлебни теста
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Знания

·
·
·
·

Умения

·
·
·
·

Компетентности

·З
 амесва самостоятелно хлебно тесто с оптимални параметри, спазвайки технологичните изисквания

Резултат от учене 13.2:

Участва в процесите на механична обработка на тесто

Знания

·Н
 азовава начините за делене на тесто
· Описва начините за окръгляне
· Дефинира условията за протичане на междинна ферментация на
тесто
· Познава видовете и начините за формиране на теста

Умения

·
·
·
·

Компетентности

·А
 нгажирано работи в екип в процесите на механичната обработка
на тесто

Резултат от учене 13.3:

Участва в подготовката на окончателна ферментация и термична обработка на хляб и хлебни изделия

Знания

·И
 дентифицира параметрите и процесите при протичане на окончателна ферментация
· Изброява видовете термична обработка, основните им параметри и
протичащите процеси

Умения

·П
 оддържа и регулира параметрите на съоръженията за окончателна
ферментация
· Подготвя тестата
· Поддържа и регулира параметрите за протичане на термична обработка

Компетентности

·С
 амостоятелно осигурява условия за окончателна ферментация и
термична обработка на хляб и хлебни изделия

Резултат от учене 13.4:

Участва в подготовката на хляб и хлебни изделия

Знания

·Н
 азовава основните видове хляб
· И дентифицира особеностите на специалните и диетичните видове
хляб
· Познава хлебните изделия без мая
· Познава хлебните изделия с мая

Умения

·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже самостоятелно да изработи качествени хляб и хлебни изделия
съгласно технологична документация

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Практика: Изпълнение на практическо задание

 писва основните характеристики на суровините
О
Назовава начините за замесване
И дентифицира същността на съзряването
И дентифицира устройството и принципа на действие на технологичното обзавеждане за замесване на теста

 одбира суровини по рецептура
П
Дозира и подготвя суровини по рецептура
Замесва тесто по избран начин
Поддържа подходящи условия за съзряване на тесто и установява
готовността му
· Работи с технологичното обзавеждане

 ели тесто
Д
Окръгля тесто
Осигурява условия за междинна ферментация на тестото
Формира теста

 зработва
И
Изработва
Изработва
Изработва

основни видове хляб
специални и диетични видове хляб
хлебни изделия без мая
хлебни изделия с мая

Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място, суровини
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За средство 1:
· Теория: Демонстрира знания за основните етапи от технологичния
процес в производството на хляб и хлебни изделия, познава технологичното оборудване и безопасната работа с него
За средство 2:
· Практика: Подготвя необходимите суровини, материали, технологично оборудване и пособия за изпълнение на практическото задание. Произвежда качествен хляб или хлебно изделие, като спазва
технологичната последователност и разходните норми. Демонстрира
умения за безопасна работа с машини, съоръжения, инструменти,
пособия и други. Спазени са добрите производствени практики и
добрите хигиенни практики

ЕРУ 14
Наименование на единицата:

Производство на сладкарски изделия

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 14.1:

Участва в производството на полуфабрикати за сладкарски изделия

Знания

·
·
·
·
·
·
·
·

 дентифицира суровините и основните им характеристики
И
Назовава начините за замесване на сладкарски теста
Знае сиропите
Изброява видовете кремове
Описва инстантните смеси
Познава глазурите
Изброява полуфабрикатите за художествена украса
И дентифицира устройството и принципа на действие на технологичното обзавеждане за изработване на сладкарски полуфабрикати

Умения

·
·
·
·
·
·
·
·

 озира и подготвя суровини по рецептура
Д
Замесва, формира и обработва термично сладкарско тесто
С варява сиропи
Изработва кремове
Изработва полуфабрикати от инстантни смеси
Изработва глазури
Моделира полуфабрикати за художествена украса
Работи с технологичното обзавеждане

Компетентности

·П
 роявява ангажираност в екипа при изработката на качествени
полуфабрикати за сладкарски изделия, съобразявайки се с технологичната документация

Резултат от учене 14.2:

Участва в производството на сухи сладкарски изделия

Знания

·И
 зброява видовете сухи сладкарски изделия
· Описва последователността на технологичните операции

Умения

·С
 ъставя сухи сладкарски основи
· Оформя естетически сухите сладкарски изделия

Компетентности

·М
 оже самостоятелно да изработи сухи сладкарски изделия съобразно технологичната документация

Резултат от учене 14.3:

Участва в производството на сочни сладкарски изделия

Знания

·И
 зброява видовете сочни сладкарски изделия
· Описва основните технологични операции и последователността им

Умения

·С
 ъставя сочни сладкарски основи
· Оформя художествено сочни сладкарски изделия

Компетентности

·М
 оже да изработи сочно сладкарско изделие съобразно технологичната документация

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Изпълнение на практическо задание
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Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място, суровини
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Демонстрира знания за основните етапи от технологичния процес в
производството на сухи и сочни сладкарски изделия, познава технологичното оборудване и безопасната работа с него
За средство 2:
· Подготвя необходимите суровини, материали, технологично оборудване и пособия за изпълнение на практическото задание. Изработва
качествено сладкарско изделие, като спазва технологичната последователност и разходните норми. Демонстрира умения за безопасна работа с машини, съоръжения, инструменти, пособия и други. Спазени
са добрите производствени практики и добрите хигиенни практики

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство и преработка
на мляко и млечни продукти“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 15
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:

Основни дейности в преработката на мляко
4
4
Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 15.1:
Знания

4
4
Приема, окачествява и съхранява суровини
· И дентифицира нормативните изисквания, процедурите и правилата
за прием на мляко
· Дефинира физико-химичните показатели, методите за тяхното определяне и допустимите им стойности
· Описва процеса на транспортиране на течности и на филтриране
при приемане на млякото
· Познава техниката на безопасност и действията, които трябва да се
предприемат при счупване на термометъра
· И дентифицира устройството и принципа на действие на приемната
линия и правилата за безопасна експлоатация
· Запознат е с основните принципи на системата HACCP
· Взема средна проба
· Измерва температурата на млякото
· Извършва в лабораторията анализ на млякото за наличие на антибиотици и други инхибитори
· Извършва физико-химичен анализ на млякото в лабораторията
(плътност, киселинност, масленост, съдържание на белтъчини)
· Попълва дневник за входящ контрол
· Проверява изправността на приемната линия и пътя до танка за
съхранение
· Изпълнява изискванията на системата HACCP за анализ и контрол
на критични контролни точки
· Контролира пътя на млякото до танка за съхранение
· Приема, окачествява и съхранява суровини, като проявява отговорност и прецизност
Експлоатира сепаратор-центрофуга за сепариране и стандартизиране
на суровините
· И дентифицира същността на сепарирането
· Дефинира правилото на Пирсон
· Познава устройството и принципа на действие на сепаратора
· Описва правилата за експлоатация и безопасно обслужване на сепаратора
· Изчислява количеството мляко за отсметаняване, като прилага правилото на Пирсон
· Работи със сепаратор
· Взема проба от стандартизираното мляко

Умения

Компетентности
Резултат от учене 15.2:
Знания

Умения
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Компетентности

·С
 амостоятелно да използва сепаратор-центрофуга за сепариране и
стандартизиране на суровините, като проявява отговорност и прецизност

Резултат от учене 15.3:

Експлоатира инсталации с мембранни филтри за концентриране на
суровините

Знания

·И
 дентифицира същността на мембранните методи за сгъстяване на
млечни суровини
· Познава устройството и принципа на действие на оборудването
· Описва правилата за експлоатация на установката
· Назовава технологичната документация

Умения

·Р
 аботи с рефрактометър
· Попълва технологичен дневник за продукта

Компетентности

·С
 амостоятелно работи с инсталации с мембранни филтри за концентриране на суровините, като проявява отговорност и прецизност

Резултат от учене 15.4:

Участва в топлинната обработка

Знания

·И
 дентифицира същността на процеса пастьоризация
· Знае температурния режим на пастьоризация на конкретния продукт
· Познава устройството и принципа на действие на пастьоризационната установка
· Описва правилата за експлоатация на пастьоризационната установка
· Запознат е с HACCP системата за анализ и контрол на критични
контролни точки

Умения

·
·
·
·

Компетентности

·И
 звършва в екип топлинна обработка, като проявява отговорност
и прецизност

Резултат от учене 15.5:

Участва в смесването на съставките и добавките към млякото

Знания

·И
 зброява различните съставки и техните свойства
· Описва начина и последователността за добавяне на съставките

Умения

·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже самостоятелно да смеси съставките и добавките към млякото,
като проявява отговорност и прецизност

Резултат от учене 15.6:

Участва в хомогенизацията

Знания

·
·
·
·
·

Умения

·Р
 аботи с хомогенизатор
· Попълва технологичния дневник за продукта
· Работи с лабораторни тестове за проверка степента на хомогенизация

Компетентности

·М
 оже самостоятелно да извърши хомогенизация, като проявява отговорност и прецизност

Резултат от учене 15.7:

Експлоатира технологичното оборудване

Знания

·П
 ознава устройството и принципа на действие на машините, апаратите и съоръженията
· Описва възможните аварийни ситуации
· Знае плановете за действие при аварийни ситуации

 аботи с пастьоризационната установка на ръчен режим
Р
Работи с пастьоризационната установка на автоматичен режим
Взема проба за изследване
Попълва технологичния дневник за продукта

 азпознава различните видове съставки
Р
Разчита рецептура
Изчислява нужното количество отделни съставки
О тмерва количествата на отделните съставки
Изпълнява рецептура, добавяйки съставките
С пазва времето за хомогенизиране
Попълва технологичния дневник за продукта

 дентифицира същността на процеса хомогенизация
И
Познава устройството и принципа на действие на хомогенизатора
Знае състава на млякото
Описва правилата за безопасна работа с хомогенизатора
Изрежда стойностите на параметрите при производството на различни видове продукти
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Умения

·Р
 азпознава признаците на аварийна ситуация
· Прилага мерки за реагиране, подходящи за съответната аварийна
ситуация

Компетентности

·М
 оже самостоятелно да обслужва и контролира технологичното
оборудване, като проявява отговорност и прецизност

Резултат от учене 15.8:

Участва в подготовката на закваски и използва закваски

Знания

·И
 зброява микробиологичните видове в състава на закваските
· Познава симбиозата между различните щамове в закваската
· Дефинира оптималните параметри (температура и киселинност) за
развитие на различните щамове
· Познава устройството и принципа на действие на ферментатора
· Познава устройството и принципа на действие на разфасовъчната
техника

Умения

·О
 пределя киселинността на млякото
· Работи с микроскоп

Компетентности

·М
 оже самостоятелно да изготви и използва закваска, като проявява
отговорност и прецизност

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Изпълнение на основни дейности по преработката на мляко

Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място, суровини
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Демонстрира знания за основните етапи в преработката на мляко
За средство 2:
· Подготвя необходимите материали, суровини, машини, съоръжения,
пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и разходните норми. Дейността е
извършена по безопасен за личното здраве и околната среда начин
съобразно добрите производствени практики и добрите хигиенни
практики. Демонстрира умения за работа с машини, съоръжения,
инструменти, пособия и други. След приключване на работата работното място е подредено и почистено

ЕРУ 16
Наименование на единицата:

Производство на млечни продукти

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 16.1:

Участва в производството на прясно мляко, сметана и млечни напитки

Знания

·О
 писва начина за вземане на проба
· Обяснява инструкциите за работа с измервателни и лабораторни
прибори
· Описва технологията за производство на мляко за пиене
· Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за
производство на мляко за пиене
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

Умения

·
·
·
·
·

 зема проба
В
Извършва лабораторен анализ на киселинността на млякото
Разчита технологичните схеми
Работи с измервателни и лабораторни прибори
Попълва технологичен дневник
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Компетентности

·М
 оже да произвежда прясно мляко, сметана и млечни напитки, като
проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 16.2:

Участва в производството на млечно-кисели продукти

Знания

·И
 дентифицира технологията за произвеждане на българско кисело
мляко
· Знае добрите производствени практики/стандарти и добрите хигиенни практики
· Описва принципа на работа и устройството на оборудването и апаратурата
· Запознат е с технологичната документация

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже да произвежда млечно-кисели продукти, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 16.3:

Участва в производството на масло

Знания

·И
 дентифицира технологията за производство на масло
· Знае добрите производствени практики/стандарти и добрите хигиенни практики
· Описва принципа на работа и устройството на оборудването и апаратурата
· Запознат е с технологичната документация

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже да произвежда масло, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Изпълнение на производствена дейност

 аботи със специфично оборудване
Р
Изпълнява изискванията на ДХП и ДПП
Взема проби
Разчита резултати от проби
Попълва технологична документация
О рганизира ферментационния процес

 аботи със специфично оборудване
Р
Изпълнява изискванията на ДХП и ДПП
Взема проби
Разчита резултати от проби
Преценява работната ситуация и взема решения
Попълва технологичен дневник

Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място, суровини
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Демонстрира знания за производството на млечни продукти
За средство 2:
· Подготвя необходимите материали, суровини, машини, съоръжения,
пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и разходните норми. Дейността е
извършена по безопасен за личното здраве и околната среда начин
съобразно добрите производствени практики и добрите хигиенни
практики. Демонстрира умения за работа с машини, съоръжения,
инструменти, пособия и други. След приключване на работата работното място е подредено и почистено

ЕРУ 17
Наименование на единицата:

Производство на сирене

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4
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Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 17.1:

Участва в производстото на полутвърди сирена и кашкавали

Знания

·И
 дентифицира технологията за производство и съхранение на кашкавал
· Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за
производство на кашкавал
· Познава инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
· Знае начина за извършване на „малка проба“
· Описва инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже да произвежда полутвърди сирена/кашкавали, като проявява
съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 17.2:

Участва в производстото на бяло саламурено сирене и други саламурени сирена

Знания

·О
 писва начина за вземане на проба
· Познава инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
· Дефинира технологията за производство и съхранение на бяло саламурено сирене
· Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за
производство на бяло саламурено сирене
· Назовава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

Умения

·В
 зема проба
· Извършва лабораторен анализ на киселинността на сиренето и суроватката
· Разчита технологичните схеми
· Подготвя ваните за подсирване на млякото
· Извършва технологичните операции
· Работи със сиренарски инструменти
· Изпича и нарязва сиренето
· Работи с измервателни и лабораторни прибори
· Попълва технологичен дневник
· Приготвя саламура за осоляване и доливане

Компетентности

·М
 оже да произвежда бяло саламурено сирене и други саламурени
сирена, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и
ангажираност

Резултат от учене 17.3:

Участва в производстото на извара и пресни сирена

Знания

·О
 писва начина за вземане на проба
· Обяснява инструкциите за работа с измервателни и лабораторни
прибори
· Знае технологията за производство и съхранение на извара
· Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за
производство на извара
· Назовава начините за оползотворяване на отпадните продукти от
производството и за опазване на околната среда
· Обяснява инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

Умения

·В
 зема проба
· Извършва лабораторен анализ на киселинността на суроватката и
изварата
· Разчита технологичните схеми
· Извършва технологичните операции
· Работи с измервателни и лабораторни прибори
· Попълва технологичен дневник

 зема проба
В
Разчита технологичните схеми
Работи с технологичното оборудване
Работи с измервателни и лабораторни прибори
Попълва технологичен дневник
Приготвя солов разтвор
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Компетентности

·М
 оже да произвежда извара и пресни сирена, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 17.4:

Участва в производството на топени и пушени топени сирена

Знания

·О
 писва начина за вземане на проба
· Обяснява инструкциите за работа с измервателни и лабораторни
прибори
· Дефинира технологията за производство и съхранение на топено
сирене
· Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за
производство на топено сирене
· Описва консумативите и тяхното предназначение
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже да произвежда топени и пушени топени сирена, като проявява
съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 17.5:

Участва в производстото на традиционни български продукти

Знания

·Д
 ефинира технологията за производство на продукт „Родопска закуска“, както и на други традиционни български продукти
· Описва добрите производствени практики/стандарти и добрите хигиенни практики
· Обяснява принципа на работа и устройството на оборудването и
апаратурата
· Запознат е с технологичната документация

Умения

·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже да произвежда традиционни български продукти, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Изпълнение на производствена дейност

 зема проба
В
Дегустира продукта
Разчита технологичните схеми
Извършва технологичните операции
Работи с измервателни и лабораторни прибори
Попълва технологичен дневник

 аботи със специфично оборудване
Р
И нспектира и контролира изпълнението на ДХП и ДПП
Взема контролна проба
Разчита резултати от проби и взема решения
Работи с технологична везна
Извършва технологичните операции
Попълва технологичен дневник

Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място, суровини
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Демонстрира знания за производството на млечни продукти
За средство 2:
· Подготвя необходимите материали, суровини, машини, съоръжения,
пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и разходните норми. Дейността е
извършена по безопасен за личното здраве и околната среда начин
съобразно добрите производствени практики и добрите хигиенни
практики. Демонстрира умения за работа с машини, съоръжения,
инструменти, пособия и други. След приключване на работата работното място е подредено и почистено
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ЕРУ 18
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:

Производство на млечни десерти и на сухи закваски
4
4
Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 18.1:
Знания

4
4
Участва в производстото на сладолед
· Дефинира технологията за производство на сметанов сладолед
· Описва добрите производствени практики/стандарти и добрите хигиенни практики
· Обяснява принципа на работа и устройството на оборудването и
апаратурата
· Запознат е с технологичната документация
· Работи със специфично оборудване
· Изпълнява изискванията на добри хигиенни практики (ДХП) и доб
ри производствени практики (ДПП)
· Взема проби
· Разчита резултати от проби
· Преценява работната ситуация
· Попълва технологична документация
· Извършва технологичните процеси
· Може да произвежда сладолед, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност
Участва в производството на млечни десерти
· Дефинира технологията за произвеждане на млечно-кисел десерт
· Описва добрите производствени практики/стандарти и добрите хигиенни практики
· Обяснява принципа на работа и устройството на оборудването и
апаратурата
· Запознат е с технологичната документация
· Работи със специфично оборудване
· Изпълнява изискванията на ДХП и ДПП
· Взема проби
· Разчита резултати от проби
· Преценява работната ситуация и взема решения
· Извършва технологичните процеси (смесване, заквасване и др.)
· Попълва технологичен дневник
· Може да произвежда млечни десерти, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност
Участва в производството на сухи закваски
· Дефинира технологията за произвеждане на закваска
· Описва добрите производствени практики/стандарти и добрите хигиенни практики
· Дефинира принципа на работа и устройството на оборудването и
апаратурата
· Запознат е с технологичната документация
· Работи със специфично оборудване
· Изпълнява изискванията на ДХП и ДПП
· Взема проби
· Разчитане на резултати от проби
· Преценява работната ситуация
· Работи с микроскоп
· Извършва разфасоване
· Попълва технологичен дневник
· Може да произвежда закваски, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност
Средство 1:
· Тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Изпълнение на производствена дейност

Умения

Компетентности
Резултат от учене 18.2:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 18.3:
Знания

Умения

Компетентности
Средства за оценяване:
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Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място, суровини
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Демонстрира знания за производството на млечни продукти
За средство 2:
· Подготвя необходимите материали, суровини, машини, съоръжения,
пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и разходните норми
· Дейността е извършена по безопасен за личното здраве и околната
среда начин съобразно добрите производствени практики и добрите хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини,
съоръжения, инструменти, пособия и други. След приключване на
работата работното място е подредено и почистено

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на месо, месни
продукти и риба“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 19
Наименование на единицата:

Основни дейности при месодобива

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 19.1:

Приема, определя здравословното състояние и провежда предкланичен режим на животните

Знания

·Д
 ефинира нормативните изисквания и правилата за приемане на
кланични животни
· Описва необходимата придружаваща документация
· Дефинира клиничната картина на най-често срещаните заболявания
и методите за тяхното определяне
· Описва изискванията за предкланичен режим на животните
· Запознат е с основните принципи на системата НАССР

Умения

·П
 роверява документацията на пристигащите животни
· Проверява здравословното им състояние и отделя болните животни
· Попълва дневник за входящ контрол

Компетентности

·М
 оже да приема, окачествява и определя предкланичен режим на
животните, проявявайки прецизност и отговорност

Резултат от учене 19.2:

Използва съвременни методи за зашеметяване, клане и обезкървяване

Знания

·
·
·
·

Умения

·О
 пределя параметрите на технологичното оборудване (сила на тока
и концентрация на СО2) в зависимост от вида на животното и тег
лото му
· Работи с технологично оборудване за зашеметяване
· С пазва технологичните изисквания при клане
· Регистрира наличието на риск от биологично замърсяване

Компетентности

·М
 оже самостоятелно да извършва дейностите, като спазва изискванията за хуманно отношение към животните

Резултат от учене 19.3:

Участва в разкрояване, задиране и механизирано снемане на кожи

Знания

·Д
 ефинира анатомичните граници при разкрояването на кожата
· Описва технологичните изисквания при задиране/попарване на птици
· Познава устройството и действието на съоръженията за механизирано снемане на кожата

 дентифицира същността на процеса зашеметяване
И
Обяснява принципа на действие на оборудването за зашеметяване
Описва технологичните изискванията при клане и обезкървяване
Познава правилата за експлоатация и безопасно обслужване на технологичното оборудване
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Умения

·С
 пазва технологичната дисциплина при задиране на кожата
· Работи със съоръжения за механизирано снемане на кожата (перата
на птиците)

Компетентности

· О тговорно и ангажирано изпълнява дейностите

Резултат от учене 19.4:

Участва в отделянето на вътрешни органи

Знания

·О
 писва анатомичното разположение на органите
· Знае технологичната последователност при отделяне на органите
· И дентифицира рисковете при неспазване на технологичната дисциплина
· Обяснява принципа на действие на линията за изваждане на вът
решни органи на птици

Умения

·
·
·
·

компетентности

·М
 оже самостоятелно да отделя вътрешни органи от кланични трупове, спазвайки стриктно технологичната последователност и дисциплина

Резултат от учене 19.5:

Участва в тоалета и окачествява добитото трупно месо

Знания

·Д
 ефинира значението на тоалета
· Познава изискванията за ДХП и ДПП
· Дефинира технологичните стандарти за окачествяване на трупни
меса
· Описва изискванията за маркировка на трупните меса
· Знае изискванията за съхранение на добитата суровина в зависимост
от предназначението

Умения

·С
 пазва изискванията на нормативните документи за окачествяване
на трупни меса
· Маркира трупни меса съгласно изискванията на системата НАССР
· Определя реализацията на трупните меса
· Насочва трупните меса за хладилна обработка

Компетентности

·П
 роявява отговорност и прецизност при извършване на тоалет и
окачествяване на трупни меса

Резултат от учене 19.6:

Експлоатира технологичното оборудване

Знания

·П
 ознава устройството и принципа на действие на технологичното
оборудване
· Описва възможните аварийни ситуации
· Знае плановете за действие при аварийна ситуация

Умения

· Разпознава признаците на аварийна ситуация

Компетентности

·М
 оже самостоятелно да обслужва технологичното оборудване, като
проявява адекватно поведение и прецизност в работата си

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Теория: Тест, решаване на задача по зададен казус
Средство 2:
· Практика: Изпълнение на основни дейности по добив на месо

 пазва изискванията за ДПП и ДХП
С
Реагира при наличие на клинични увреждания на органите
С пазва санитарно-хигиенните изисквания на работното място
Работи на автоматизирана линия за изваждане на вътрешните органи от птици

Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място в базово предприятие/фирма
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Демонстрира знания по основните етапи при добив на трупно месо
За средство 2:
· Подготвя работната площадка с необходимото оборудване за изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работа
· Дейността е извършена по безопасен за личното здраве и околната
среда начин, съобразно ДПП и ДХП
· Демонстрира умения за работа с оборудването. След приключване
на работата работното място е подредено и почистено
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ЕРУ 20
Наименование на единицата:

Обработка на месни и рибни суровини

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 20.1:

Участва в първичната обработка на месни и рибни суровини

Знания

·Д
 ефинира основните етапите на обработка на суровините
· Знае технологичните изисквания при транжиране, обезкостяване,
обезжилване и сортиране на месо и при транжиране, обезкостяване
и филетиране на риба
· Описва изискванията при окачествяване на месо и риба
· Обяснява инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже самостоятелно да извършва операциите за първична обработка, като проявява отговорност и прецизност, спазвайки утвърдените
стандарти

Резултат от учене 20.2:

Участва в машинна обработка на суровини за месни продукти

Знания

·
·
·
·

Умения

·О
 пределя степента на раздробяване на суровината в зависимост от
произвеждания продукт
· С пазва изискванията за ДПП и ДХП
· Работи с волфмашина
· С леди за качественото протичане на процеса
· С пазва изискванията за безопасно обслужване на волфмашина

Компетентности

·М
 оже самостоятелно да определя степента на раздробяване на суровината в зависимост от нейното предназначение

Резултат от учене 20.3:

Участва в приготвянето на пълнежна маса

Знания:

·
·
·
·

Умения

·О
 пределя режима на работа на кутермашина в съответствие с технологичните изисквания за продукта
· С пазва вътрешнофирмените стандарти и рецептури
· Влага съставките в количествата по рецептура
· С пазва технологичните инструкции за реда на влагането на основните суровини и спомагателните материали съобразно рецептурата
· С пазва изискванията за фирмена тайна
· С пазва правилата за безопасно обслужване на кутермашина и за
нормално протичане на процеса кутиране

Компетентности

·С
 амостоятелно и професионално приготвя пълнежна маса, използвайки кутермашина

Резултат от учене 20.4:

Участва в пълнене и оформяне на колбаси

 ранжира трупни меса и риба
Т
Обезкостява отделните части
Обезжилва и сортира месото в зависимост от предназначението му
Обслужва линия за транжиране на трупове от птици
Обслужва машина за обезкостяване на птичи трупове
Работи с технологично оборудване за транжиране на месо и филетиране на риба

 ефинира етапите на машинната обработка
Д
И дентифицира същността на процеса волфиране
Познава устройството и принципа на действие на волфмашина
Изброява правилата за експлоатация и безопасно обслужване на
технологичното оборудване
· Описва плановете при аварийни ситуации

 ефинира технологията за приготвяне на пълнежна маса
Д
И дентифицира същността на процеса кутиране
Познава устройството и действието на кутермашина
Описва правилата за експлоатация и безопасно обслужване на кутермашина
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Знания

·П
 ознава устройството и принципа на действие на пълначните машини
· Знае настройването на компютърната система на пълначната машина съобразно изискванията за конкретния асортимент
· И дентифицира вътрешнофирмените стандартни параметри за пълнене и оформяне на произвеждания асортимент

Умения

·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже самостоятелно да обслужва пълначна машина, като проявява
отговорност и прецизност

Резултат от учене 20.5:

Участва в термичната обработка

Знания

·И
 дентифицира същността на термичната обработка
· Познава устройството и действието на камерите за термична обработка
· Познава изискванията за термична обработка на различни групи
месни продукти
· Описва температурния режим на обработка на конкретен продукт
· Знае изискванията на система НААСР за анализ на риска и критичните контролни точки

Умения

·Р
 аботи с термична камера на автоматичен режим
· Настройва компютърната система за режим на апаратите за термична обработка на месни, рибни и птичи продукти
· Проверява записващите устройства на термичните камери и контролните измервателни уреди

Компетентности

· Прецизно и отговорно може сам да извършва термична обработка

Резултат от учене 20.6:

Участва в опушване на продукти

Знания

·И
 дентифицира същността на процеса опушване
· Описва химичния състав на пушека
· Дефинира действието и обслужването на технологичното оборудване за опушване
· Знае изискванията за топло и студено опушване

Умения

·Р
 аботи с технологично оборудване – камери и димогенератори
· Контролира технологичните параметри на камерата – концентрация
и температура на пушека
· С пазва изискванията за безопасни условия на труд
· Обслужва камери за опушване
· Настройва автоматичната система към технологичното оборудване
· Проверява контролните уреди и записващите устройства

Компетентности

·С
 амостоятелно определя режима на работа на автоматичните устройства за термична обработка, проявявайки отговорност и прецизност, като гарантира качеството на обработвания местен/рибен
продукт

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Теория: Тест, решаване на задача по зададен казус
Средство 2:
Практика: Изпълнение на основни дейности по добив на месо

 астройва компютърната система на пълначна машина
Н
С пазва правилата за безопасно обслужване на пълначна машина
Обслужва пълначна машина
С пазва изискванията за ДПП и ДХП

Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място в базово предприятие/фирма
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Демонстрира знания за основните етапи при добив на трупно месо
За средство 2:
· Подготвя работната площадка с необходимото оборудване за изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата.
Дейността е извършена по безопасен за личното здраве и околната
среда начин съобразно ДПП и ДХП; демонстрира умения за работа
с оборудването. След приключване на работата работното място е
подредено и почистено
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ЕРУ 21
Наименование на единицата:

Производство на трайни месни продукти

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 21.1:

Участва в производството на малотрайни месни продукти

Знания

·И
 зброява асортиментната гама малотрайни месни продукти
· Дефинира технологичната схема на производство на малотрайни
сруктурни и безструктурни колбаси
· Описва необходимото технологично оборудване за определено производство
· Знае изискванията към основните суровини, подправки и спомагателни материали
· Посочва критичните контролни точки (ККТ) при производството и
начините за контрол
· Назовава санитарно-хигиенните изисквания към производствения
процес
· Дефинира основните правила за ЗБУТ

Умения

·О
 пределя количеството на влаганите суровини и материали по рецептура
· Обработва машинно основните суровини в съответствие с технологичните изисквания
· Обслужва технологично оборудване
· Прилага изискванията на системата НААСР, ДПП и ДХП
· Използва лични предпазни средства
· С пазва нормативните документи, стандартите и вътрешнофирмената документация, свързани с производството

Компетенции

·М
 оже да произвежда структурни и безструктурни варено-пушени
колбаси, като проявява отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 21.2:

Участва в производството на полутрайни и трайни месни продукти

Знания

·Д
 ефинира технологичната схема на производство на полутрайни и
трайни колбаси
· Описва изискванията за термична обработка, препушване и сушене
· И дентифицира същността на процеса препушване за увеличаване
трайността на продукта
· Знае действието на димните вещества върху гнилостната микро
флора и окислителното действие на кислорода от въздуха върху мазнините
· Познава устройството и действието на технологичното оборудване
· Маркира нормативните документи и вътрешнофирмените изисквания за производството на качествена продукция

Умения

·К
 онтролира технологичните параметри за термична обработка, препушване и сушене
· Задава режимите на сушилните камери за полутрайни и трайни
варено-пушени колбаси
· С леди за качествените показатели на готовата продукция
· Контролира параметрите при хладилно съхранение на готовата продукция

Компетенции

·М
 оже да произвежда трайни варено-пушени колбаси, спазвайки технологичната схема за производство на полутрайни и трайни колбаси

Резултат от учене 21.3:

Участва в производството на трайни сурово-сушени месни продукти

Знания

·
·
·
·
·
·
·
·

 ефинира изискванията към основните суровини
Д
Описва технологичната схема за производство
Назовава изискванията при осоляване на пастърми и филета
И дентифицира същността на процеса пресуване
Знае изискванията за машинна обработка на суровините
И дентифицира същността на процеса зреене
Описва изискванията при приготвяне на пълнежна маса
Обяснява принципа на действие на технологичното оборудване
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Умения

·П
 одбира основните суровини съгласно изискванията за ДПП
· С леди за нормалното протичане на процеса във всеки етап на производството
· С леди ККТ в производствения процес
· С пазва нормативните документи, регламентиращи качествените изисквания към готовата продукция
· Определя параметрите на сушене
· Определя параметрите за съхранение на готовата продукция преди
реализация

Компетентности

·С
 амостоятелно, отговорно и прецизно осъществява отделните етапи
от производствения процес, спазвайки технологичните изисквания

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Тест или решаване на задача по зададен казус
Средство 2:
· Изпълнение на дейности по производството на трайни месни продукти

Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място, суровини
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Демонстрира знания за производството на трайни месни продукти
За средство 2:
· Подготвя необходимите суровини, спомагателни материали, технологично оборудване, пособия за изпълнение на изпитното задание.
Работната дейност е извършена по безопасен за личното здраве и
околната среда начин съобразно ДПП и ДХП. Демонстрира умения
за работа с технологичното оборудване в цеха. След приключване на
работата работното място е почистено и подредено

ЕРУ 22
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията

Производство на нетрайни месни продукти
4
4
Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 22.1:

4
4
Участва в производството на фасонирани месни продукти от свинско
месо
· Описва предварителната обработка на суровините след обезкостяване/оформяне
· И дентифицира същността на процеса осоляване
· Описва технологично оборудване за осоляване
· Знае рецептурата и начина на приготвяне на осоляващ разтвор
· Знае режимите на щприцоване и тумблиране
· Обяснява принципа на действие на технологичното оборудване за
осоляване
· И дентифицира технологичната схема за производство на фасонирани продукти
· Знае технологичния режим на термична обработка
· Работи с щприц машина и тумблер
· Приготвя разтвор за шприцоване с определена концентрация
· Използва технологични инструкции и вътрешнофирмена документация за производство на фасонирани продукти
· Определя термичния режим на работа на апаратите
· С леди контролните измервателни уреди и записващи устройства
към апаратите
· Контролира ККТ по време на производството
· С пазва изискванията за ДПП и ДХП
· С амостоятелно и отговорно провежда технологичен процес, спазвайки изискванията за ДПП, ДХП и на системата НААСР

Знания

Умения

Компетентности
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Резултат от учене 22.2:

Участва в производството на месни полуфабрикати

Знания

·Н
 азовава асортиментите
· Дефинира технологията за производство и съхранение
· И дентифицира устройството и принципа на действие на технологичното оборудване за производство на полуфабрикати от нераздробено
и раздробено месо
· Описва инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

Умения

·Р
 аботи със специализирана техника за нарязване, порциониране и
оформяне на полуфабрикати
· Изпълнява рецепти за производство на полуфабрикати от раздробено месо
· Измерва количествата на основните суровини, подправки и спомагателни материали
· С пазва вътрешнофирмените стандарти за производство
· С пазва изискванията за вътрешнофирмена тайна
· С пазва хладилния режим на съхранение на готовата продукция

Компетентности

·С
 амостоятелно обслужва специализираната техника и отговорно и
прецизно изпълнява план-графика за деня

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Тест или решаване на задача по зададен казус
Средство 2:
· Изпълнение на дейности по производството на нетрайни месни продукти

Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място, суровини
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Демонстрира знания за производството на нетрайни месни продукти
За средство 2:
· Подготвя необходимите суровини, спомагателни материали, технологично оборудване, пособия за изпълнение на изпитното задание.
Работната дейност е извършена по безопасен за личното здраве и
околната среда начин съобразно ДПП и ДХП
· Демонстрира умения за работа с технологичното оборудване в цеха.
След приключване на работата работното място е почистено и подредено

ЕРУ 23
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 23.1:
Знания

Умения

Производство на субпродуктови месни продукти, саздърми и рибни
продукти
4
4
Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост
4
4
Участва в производството на субпродуктови месни продукти и саздърми
· Дефинира изискванията към основните суровини за тази група колбаси
· Описва технологичната схема на отделните видове колбаси
· Знае санитарно-хигиенните изисквания при производството на суб
продуктовите колбаси
· Познава оборудването, необходимо за производството на тази група
месни продукти
· Може да определи годността на суровините
· Прилага рецептури и вътрешнофирмена документация
· Обслужва технологичното оборудване
· С пазва санитарно-хигиенните изисквания и безопасните условия на
труд
· С пазва режима за съхранение на готовата продукция
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Компетентности

·С
 амостоятелно произвежда субпродуктови колбаси, като стриктно
спазва рецептурата и изискванията
Резултат от учене 23.2:
Участва в производството на рибни продукти
Знания
· Знае изискванията при приемане на суровината
· Описва температурния режим на съхранение
· Дефинира технологичната схема за първична обработка на суровината в зависимост от предназначението
· Дефинира методите за осоляване и опушване на рибата
· Знае качествените показатели на готовия продукт
· Описва действието и обслужването на машините и апаратите
Умения
· Преценява годността и начина на обработка на суровината
· Работи с технологично оборудване за първична обработка
· Приготвя разтвори за осоляване и мариноване на риба
· С леди процеса на сушене и веяне
· Задава параметрите на камерите за топло или студено опушване
· С леди за правилното съхранение на готовата продукция
Компетентности
· Проявява отговорно отношение и прецизност при производството
на рибни продукти
Средства за оценяване:
Средство 1:
· Тест или решаване на задача по зададен казус
Средство 2:
· Изпълнение на дейности по производството на субпродуктови месни
продукти, саздърми и риба
Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място, суровини
Критерии за оценяване:
За средство 1:
· Демонстрира знания за производството на субпродуктови месни
продукти, саздърми и риба
За средство 2:
· Подготвя необходимите суровини, спомагателни материали, технологично оборудване, пособия за изпълнение на изпитното задание.
Работната дейност е извършена по безопасен за личното здраве и
околната среда начин съобразно ДПП и ДХП. Демонстрира умения
за работа с технологичното оборудване в цеха. След приключване
на работата работното място е почистено и подредено.

ЕРУ 24
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:

Производство на консерви
4
4
Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 24.1:
Знания

4
4
Участва в производството на месни и рибни консерви
· И дентифицира принципите на консервиране и видовете месни и
рибни консерви
· Дефинира изискванията при входящ контрол на суровини и материали
· Дефинира изискванията при подготовка на месни и рибни суровини
· Знае технологичните показатели на процесите при производството
на пастьоризирани, стерилизирани месни и рибни консерви и месни
консерви – готови ястия
· И дентифицира целта и същността на технологичните операции пълнене, обезвъздушаване, затваряне, термична обработка и изпитване
за херметичност
· Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за
производство на консерви
· Описва правилата за експлоатация и безопасно обслужване на съо
ръженията
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд
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Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже да произвежда месни и рибни консерви, като проявява отговорност и прецизност

Резултат от учене 24.2:

Участва в производството на месно-растителни консерви

Знания

·Д
 ефинира изискванията за входящ контрол и подготовка на месни
суровини и зеленчуци
· И дентифицира целта, същността и параметрите на технологичните
процеси
· Дефинира устройството и принципа на действие на съоръженията за
производство на консерви
· Познава правилата за експлоатация и безопасно обслужване на съоръженията
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

Умения

·О
 бработва суровини
· Извършва технологичните операции за производство на месно-растителни консерви
· Извършва изпитване за херметичност на консервни опаковки
· Обслужва и контролира технологичното оборудване
· С пазва инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

Компетентности

·М
 оже да произвежда месно-растителни консерви, като проявява
отговорност и прецизност

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Тест или решаване на задача по зададен казус
Средство 2
· Изпълнение на дейности по производството на месни, рибни и месно-растителни консерви

 бработва месни и рибни суровини, приготвя бульони и заливки
О
Извършва технологичните операции
Обслужва и контролира технологичното оборудване
Извършва изпитване за херметичност на консервни опаковки
С пазва инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място, суровини
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Демонстрира знания за производството на месни, рибни и меснорастителни консерви
За средство 2:
· Подготвя необходимите суровини, спомагателни материали, технологично оборудване, пособия за изпълнение на изпитното задание.
Работната дейност е извършена по безопасен за личното здраве и
околната среда начин съобразно ДПП и ДХП. Демонстрира умения
за работа с технологичното оборудване в цеха. След приключване на
работата работното място е почистено и подредено.

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на консерви“ –
трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 25
Наименование на единицата:

Основни дейности в производството на консерви

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 25.1:

Приема, окачествява и съхранява суровини и материали за производство на консерви

БРОЙ 70

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

Знания

·Д
 ефинира нормативните изисквания, процедурите и правилата за
прием на плодове и зеленчуци
· Знае физико-химичните показатели, методите за тяхното определяне и допустимите им стойности
· И дентифицира процеса на транспортиране и условията за съхранение на плодове и зеленчуци
· Познава устройството и принципа на действие на рефрактометъра и
правилата за безопасна експлоатация
· Запознат е с основните принципи на системата HACCP

Умения

·В
 зема средна проба
· Измерва показателите с рефрактометър
· Изпълнява изискванията на системата HACCP за анализ и контрол
на критични контролни точки
· Попълва дневник за входящ контрол

Компетентности

·П
 риема, окачествява и съхранява суровини и материали, като проявява отговорност и прецизност

Резултат от учене 25.2:

Експлоатира машини и съоръжения за механична обработка – измиване, надробяване, нарязване, сортиране и калибриране на плодове и
зеленчуци

Знания

·И
 дентифицира същността на механичните процеси
· Познава устройството и принципа на действие на машините за измиване
· Познава устройството и принципа на действие на машините за нарязване и надробяване
· Познава устройството и принципа на действие на машините за сортиране и калибриране на плодове и зеленчуци
· Описва технологичните показатели
· Познава правилата за експлоатация и безопасно обслужване на съоръженията

Умения

·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже самостоятелно да използва съоръженията за извършване на
механичните процеси, като проявява отговорност и прецизност

Резултат от учене 25.3:

Експлоатира инсталации за пресоване и филтруване

Знания

·И
 дентифицира същността на процесите пресоване и филтруване
· Познава устройството и принципа на действие на оборудването
· Назовава правилата за безопасна експлоатация на съоръженията за
пресоване и филтруване
· Познава технологичната документация

Умения

·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже самостоятелно да използва инсталации за филтруване и пресоване, като проявява отговорност и прецизност

Резултат от учене 25.4:

Експлоатира инсталации за хомогенизиране и бистрене

Знания

·
·
·
·

Умения

·
·
·
·
·
·

 зчислява количеството на отпадъците при сортирането
И
Работи със съоръженията
Б езопасно обслужва съоръженията
Попълва работна/технологична документация

 аботи с рефрактометър и вискозиметър
Р
Работи със съоръженията за пресоване
Работи с инсталациите за филтруване
Попълва работна/технологична документация

 дентифицира същността на процеса хомогенизация
И
И дентифицира същността на процеса бистрене
Дефинира устройството и принципа на действие на хомогенизатора
Дефинира устройството и принципа на действие на инсталацията
за бистрене
· Описва правилата за безопасна работа с хомогенизатора
· Познава правилата за безопасна работа с инсталацията за бистрене
· Запознат е с HACCP системата за анализ и контрол на критични
контролни точки
 аботи с хомогенизатор
Р
Работи с инсталация за бистрене на сокове
Взема проба за изследване
Работи с лабораторни тестове за проверка степента на хомогенизация
Работи с лабораторни тестове за проверка степента на бистрене
Попълва работна/технологична документация
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Компетентности
Резултат от учене 25.5:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 25.6:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 25.7:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 25.8:
Знания
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·М
 оже самостоятелно да извърши хомогенизация и обработка за
бистрене, като проявява отговорност и прецизност
Експлоатира инсталации за извършване на биохимични и микробиологични процеси
· И дентифицира същността на биохимичните процеси
· И дентифицира същността на микробиологичните процеси
· Знае рецептури
· Дефинира устройството и принципа на действие на инсталациите за
провеждане на биохимични и микробиологични процеси
· Описва технологичните показатели на процесите
· Знае правилата за експлоатация
· Работи с инсталациите за провеждане на биохимични и микробиологични процеси
· Взема проба за изследване
· Разчита рецептура
· Изчислява необходимото количество от съставките
· Изпълнява рецептура, добавяйки съставките
· Контролира технологичните показатели
· Попълва работна/технологична документация
· Може самостоятелно да работи с инсталациите за провеждане на
биохимични и микробиологични процеси, като проявява отговорност и прецизност
Експлоатира инсталации за охлаждане и замразяване
· И дентифицира същността на процесите охлаждане и замразяване
· Познава устройството и принципа на действие на инсталациите за
охлаждане и замразяване
· Знае стойностите на параметрите за производство на различни видове замразени продукти
· Познава температурните режими за съхранение
· Описва правилата за безопасна работа с хладилните инсталации
· Работи с инсталациите за охлаждане и замразяване
· Контролира параметрите за съхранение
· Попълва технологичния дневник за продукта
· С пазва правилата за безопасна работа
· Попълва работна/технологична документация
· Може самостоятелно да извърши охлаждане и замразяване, като
проявява отговорност и прецизност
Експлоатира съоръжения за бланширане и пържене
· И дентифицира същността на процесите бланширане и пържене
· Назовава температурните режими на бланширане и пържене на
отделните суровини
· Познава устройството и принципа на действие на апаратите за бланширане и пържилните вани
· Описва правилата за експлоатация на апаратите за бланширане и
пържене
· Запознат е с HACCP системата за анализ и контрол на критични
контролни точки
· Работи с апаратите за бланширане
· Работи с ваните за пържене
· С ъблюдава температурните режими
· Взема проба за изследване
· Попълва работна/технологична документация
· Може самостоятелно да извърши бланширане и пържене, като проя
вява отговорност и прецизност
Експлоатира инсталации за пастьоризация и стерилизация
· И дентифицира същността на процесите пастьоризация и стерилизация
· Назовава температурните режими на пастьоризация и стерилизация
на конкретния продукт
· Познава устройството и принципа на действие на инсталациите за
пастьоризация и стерилизация
· Описва правилата за безопасна експлоатация
· Описва правилата за експлоатация на апаратите за стерилизация
· Запознат е с HACCP системата за анализ и контрол на критични
контролни точки
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Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже самостоятелно да извърши пастьоризация и стерилизация,
като проявява отговорност и прецизност

Резултат от учене 25.9:

Експлоатира апарати и инсталации за концентриране и сушене

Знания

·И
 дентифицира същността на процесите концентриране и сушене
· Описва температурните режими на концентриране и сушене на конкретния продукт
· Описва технологичните параметри на инсталациите за концентриране и сушене
· Знае правилата за експлоатация на апаратите за концентриране
· Описва правилата за експлоатация на сушилните
· Запознат е с HACCP системата за анализ и контрол на критични
контролни точки

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже самостоятелно да извърши концентриране и сушене, като
проявява отговорност и прецизност

Резултат от учене 25.10:

Експлоатира технологичното оборудване

Знания

·П
 ознава устройството и принципа на действие на машините, апаратите и съоръженията
· Дефинира технологичните процеси
· Описва възможните аварийни ситуации
· Знае плановете за действие при аварийни ситуации

Умения

·Р
 азпознава признаците на аварийна ситуация
· Прилага мерки за реагиране, подходящи за съответната аварийна
ситуация

Компетентности

·М
 оже самостоятелно да обслужва и контролира технологичното
оборудване, като проявява отговорност и прецизност

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Изпълнение на основни дейности по производство на консерви

 аботи с инсталациите за пастьоризация
Р
Работи с апаратите за стерилизация
Извършва безопасна експлоатация на съоръженията
С ъблюдава температурните режими
Взема проба за изследване
Попълва работна/технологична документация

 аботи с апаратите за концентриране
Р
Работи с апаратите за сушене
Извършва безопасна експлоатация на съоръженията
С ъблюдава технологичните параметри
Взема проба за изследване
Попълва работна/технологична документация

Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място, суровини
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Демонстрира знания за основните етапи в производството на консерви
За средство 2:
· Практика: Подготвя необходимите материали, суровини, машини,
съоръжения, пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва
технологичната последователност на работата и разходните норми.
Дейността е извършена по безопасен за личното здраве и околната
среда начин съобразно добрите производствени практики и добрите хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини,
съоръжения, инструменти, пособия и други. След приключване на
работата работното място е подредено и почистено.
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ЕРУ 26
Наименование на единицата:

Производство на различни видове консерви

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 26.1:

Участва в производството на стерилизирани консерви

Знания

·Д
 ефинира технологията за производство и съхранение на стерилизирани консерви
· Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за
производство на стерилизирани консерви
· Познава инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
· Описва начина за извършване на „малка проба“
· Изброява видовете опаковки
· Обяснява инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже да произвежда стерилизирани консерви, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 26.2:

Участва в производството на плодови и зеленчукови сокове

Знания

·И
 дентифицира технологията за производство и съхранение на бистри сокове
· И дентифицира технологията за производство на мътни сокове (нектари)
· Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за
производство на бистри сокове
· Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за
производство на мътни сокове
· Знае начина за вземане на проба
· Изброява видовете опаковки
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже да произвежда бистри и мътни сокове, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 26.3:

Участва в производството на плодови и зеленчукови концентрати

Знания

·И
 дентифицира технологията за производство и съхранение на концентрати
· Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за
производство на концентрати
· И дентифицира допълнителните материали и тяхното предназначение
· Описва технологичните показатели
· Описва начина за вземане на проба
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

 зема проба
В
Разчита технологичните схеми
Работи с технологичното оборудване
Опакова готова продукция
Попълва работна/технологична документация

 зема проба
В
Разчита технологичните схеми
Подготвя резервоарите за бистрене на сока
Извършва технологичните операции
Работи с измервателни и лабораторни прибори
Попълва работна/технологична документация
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Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже да произвежда плодови и зеленчукови концентрати, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 26.4:

Участва в производството на конфитюри, желета, сиропи и мармалади

Знания

·
·
·
·
·
·
·
·
·

 зема проба
В
Разчита технологичните схеми
Извършва технологичните операции
Работи с измервателни и лабораторни прибори
Попълва технологичен дневник, работна/технологична документация

 дентифицира технологията за производство на конфитюри
И
И дентифицира технологията за производство на желета
И дентифицира технологията за производство на сиропи
И дентифицира технологията за производство на мармалади
Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за
производство на конфитюри, желета, сиропи и мармалади
О писва инструкциите за работа с измервателни и лабораторни
прибори
Назовава начините за вземане на проба
Изброява видовете опаковки
Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

Умения

·В
 зема проба
· Извършва лабораторен анализ на киселинността и съдържанието на
захари в продуктите
· Разчита технологичните схеми
· Подбира подходящи опаковки
· Попълва работна/технологична документация

Компетентности

·М
 оже да произвежда конфитюри, желета, сиропи и мармалади, като
проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 26.5:

Участва в производството на продукти на микробиологични и биохимични производства

Знания

·О
 писва начина за вземане на проба
· Обяснява инструкциите за работа с измервателни и лабораторни
прибори
· И дентифицира технологията за производство и съхранение на туршии
· Назовава съставките за производство на туршии
· Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за
производство на туршии
· Изброява подходящите опаковки и условията за съхранение
· Знае начините за оползотворяване на отпадните продукти от производството и за опазване на околната среда
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже да произвежда продукти на микробиологични и биохимични
производства

 зема проба
В
Разчита технологичните схеми
Изчислява количествата на съставките
Извършва технологичните операции
С пазва изискванията за съхранение
Попълва работна/технологична документация

Начини и средства за оценяване: Средство 1:
· Тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Изпълнение на производствена дейност
Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място, суровини
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Средство 1:
· Демонстрира знания за производството на различни видове консерви
Средство 2:
· Подготвя необходимите материали, суровини, машини, съоръжения,
пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и разходните норми. Дейността е
извършена по безопасен за личното здраве и околната среда начин
съобразно добрите производствени практики и добрите хигиенни
практики. Демонстрира умения за работа с машини, съоръжения,
инструменти, пособия и други. След приключване на работата работното място е подредено и почистено.

ЕРУ 27
Наименование на единицата:

Производство на сушени и замразени плодове и зеленчуци

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 27.1:

Участва в производството на сушени плодове и зеленчуци

Знания

·И
 дентифицира технологията за произвеждане на сушени продукти
· И дентифицира методите за определяне на количеството влага
· Обяснява принципа на работа и устройството на инсталациите за
сушене
· Описва добрите производствени практики/стандарти и добрите хигиенни практики
· Описва правилно съхранение
· Познава технологичната документация

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже да произвежда сушени продукти, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност

Резултат от учене 27.2:

Участва в производството на замразени плодове и зеленчуци

Знания

·И
 дентифицира технологията за произвеждане на замразени плодове
и зеленчуци
· Описва добрите производствени практики/стандарти и добрите хигиенни практики
· Обяснява принципа на работа и устройството на хладилните инсталации
· Дефинира режимите за съхранение на замразени плодове и зеленчуци
· Изброява подходящите опаковки
· Запознат е с технологичната документация

Умения

·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже да произвежда замразени плодове и зеленчуци, като проявява
съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

 аботи със специфично оборудване
Р
Изпълнява ДХП и ДПП
Взема контролна проба
Разчита резултати от проби
Извършва технологичните операции
Попълва работна/технологична документация

 аботи с хладилните инсталации
Р
Изпълнява ДХП и ДПП
Подбира подходящи опаковки
Попълва работна/технологична документация

Начини и средства за оценяване: Средство 1:
· Тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Изпълнение на производствена дейност
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Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място, суровини
Критерии за оценяване:

Средство 1:
· Демонстрира знания за производството на сушени и замразени плодове и зеленчуци
Средство 2:
· Подготвя необходимите материали, суровини, машини, съоръжения,
пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и разходните норми. Дейността е
извършена по безопасен за личното здраве и околната среда начин
съобразно добрите производствени практики и добрите хигиенни
практики. Демонстрира умения за работа с машини, съоръжения,
инструменти, пособия и други. След приключване на работата работното място е подредено и почистено.

ЕРУ 28
Наименование на единицата:

Производство на детски плодови и зеленчукови храни

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 28.1:

Участва в производството на детски плодови храни

Знания

·И
 дентифицира специфичните изисквания за детското хранене
· И дентифицира технологията за произвеждане на детски плодови
храни
· Описва добрите производствени практики/стандарти и добрите хигиенни практики
· Описва принципа на работа и устройството на технологичното оборудване
· Изброява правилата за безопасна работа
· Запознат е с технологичната документация

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже да произвежда детски плодови храни, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 28.2:

Участва в производството на детски зеленчукови храни

Знания

·И
 дентифицира технологията за произвеждане на детски плодови
храни
· Дефинира специфичните изисквания за детското хранене
· Описва добрите производствени практики/стандарти и добрите хигиенни практики
· Обяснява принципа на работа и устройството на технологичното
оборудване
· Описва правилата за безопасна работа
· Запознат е с технологичната документация

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже да произвежда детски храни от зеленчуци, като проявява
съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

 онтролира параметрите на технологичния процес
К
Работи с технологичното оборудване
С пазва специфичните изисквания за детското хранене
Изпълнява изискванията на ДХП и ДПП
Попълва работна/технологична документация

 онтролира параметрите на технологичния процес
К
Работи с технологичното оборудване
С пазва специфичните изисквания за детското хранене
Изпълнява изискванията на ДХП и ДПП
Взема проби и разчита резултати от проби
Попълва работна/технологична документация
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Начини и средства за оценяване: Средство 1:
· Тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Изпълнение на производствена дейност
Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място, суровини
Критерии за оценяване:

Средство 1:
· Демонстрира знания за производството на детски плодови и зеленчукови храни
Средство 2:
· Подготвя необходимите материали, суровини, машини, съоръжения,
пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и разходните норми. Дейността е
извършена по безопасен за личното здраве и околната среда начин
съобразно добрите производствени практики и добрите хигиенни
практики. Демонстрира умения за работа с машини, съоръжения,
инструменти, пособия и други. След приключване на работата работното място е подредено и почистено.

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на алкохолни
и безалкохолни напитки“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 29
Наименование на единицата:

Основни дейности в производство на алкохолни и безалкохолни напитки

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 29.1:

Приема, окачествява и съхранява суровини и материали за производство на алкохолни и безалкохолни напитки

Знания

·П
 ознава нормативните изисквания, процедурите и правилата за прием на суровини и материали
· Описва физико-химичните показатели, методите за тяхното определяне и допустимите им стойности
· Дефинира процеса на транспортиране и условията за съхранение на
суровини и материали
· Познава устройството, принципа на действие и безопасната работа с
измервателната и аналитичната апаратура
· Запознат е с основните принципи на системата HACCP

Умения

·В
 зема средна проба
· Измерва показателя захарно съдържание на гроздето с ареометъра
на Дюжарден
· Изпълнява изискванията за транспортиране и съхранение в складовите помещения
· Изпълнява изискванията на системата HACCP за анализ и контрол
на критични контролни точки
· Попълва дневник за входящ контрол

Компетентности

·М
 оже да приема, окачествява и съхранява суровини и материали за
производство на алкохолни и безалкохолни напитки, като проявява
отговорност и прецизност

Резултат от учене 29.2:

Експлоатира машини, съоръжения и инсталации за преработка на
суровини и материали за производство на алкохолни и безалкохолни
напитки

БРОЙ 70

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

Знания

·И
 дентифицира същността на технологичните процеси
· Познава устройството и принципа на действие на машините за мач
кане и ронкане на гроздето, оцеждане и пресоване
· Познава устройството и принципа на действие на машините за пречистване и сортиране на ечемика, за измиване, киснене, кълнене и
сушене
· Описва устройството и принципа на действие на машините за пречистване и смилане на малц и сурогати и за майшуване
· Описва устройството и принципа на действие на инсталацията за
омекотяване, дезинфекциране и филтриране на водата
· Описва устройството и принципа на действие на инсталацията за
преработка на зърнени суровини или на меласа при производството
на спирт
· Назовава технологичните показатели
· Познава правилата за експлоатация и безопасно обслужване на съоръженията

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже самостоятелно да използва машини, съоръжения и инсталации за преработка на суровини и материали за производство на
алкохолни и безалкохолни напитки, като проявява отговорност и
прецизност

Резултат от учене 29.3:

Експлоатира машини, съоръжения и инсталации за пресоване и екс
тракция

Знания

·И
 дентифицира същността на процесите пресоване и екстракция
· Описва устройството и принципа на действие на оборудването
· Знае правилата за безопасна експлоатация на съоръженията за пресоване и екстракция
· Назовава технологичните показатели на процесите
· Познава технологичната документация

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже самостоятелно да използва инсталации за пресоване и екс
тракция, като проявява отговорност и прецизност

Резултат от учене 29.4:

Експлоатира инсталации за купажиране, бистрене и филтруване

Знания

·
·
·
·
·
·
·
·
·

 аботи със съоръженията
Р
Взема проби за анализ
С пазва технологичните показатели
Б езопасно обслужва съоръженията
Попълва работна/технологична документация

 аботи с контролно-измервателните прибори
Р
Работи със съоръженията за пресоване
Работи с инсталациите за екстракция
Работи с оборудването за пресоване и екстракция
Попълва работна/технологична документация

 дентифицира същността на процеса купажиране
И
И дентифицира същността на процеса бистрене
Познава същността на процеса филтруване
Описва устройството и принципа на действие на инсталациите за
купажиране
Описва устройството и принципа на действие на инсталациите за
бистрене
Описва устройството и принципа на действие на инсталациите за
филтруване
Познава правилата за безопасна работа с инсталациите за купажиране, бистрене и филтруване
Назовава технологичните показатели на процесите
Запознат е с HACCP системата за анализ и контрол на критични
контролни точки

Умения

·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже самостоятелно да използва инсталации за купажиране, бистрене и филтруване, като проявява отговорност и прецизност

 аботи с инсталациите за купажиране
Р
Работи с инсталациите за бистрене
Работи с инсталациите за филтруване
Взема проби за анализ
Работи с лабораторни тестове за проверка степента на бистрене
Работи с лабораторни тестове за проверка степента на филтруване
Попълва работна/технологична документация
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Резултат от учене 29.5:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 29.6:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 29.7:

Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 29.8:
Знания
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Експлоатира инсталации за извършване на биохимични и микробиологични процеси – алкохолна и оцетно-кисела ферментация
· И дентифицира същността на биохимичните процеси
· И дентифицира същността на микробиологичните процеси
· Описва устройството и принципа на действие на използваните инсталации
· Описва технологичните показатели на процесите алкохолна и оцетно-кисела ферментация
· Знае правилата за експлоатация
· Работи с инсталациите за биохимични и микробиологични процеси
· Взема проба за изследване
· Контролира технологичните показатели
· Попълва работна/технологична документация
· Може самостоятелно да използва инсталации за извършване на биохимични и микробиологични процеси – алкохолна и оцетно-кисела
ферментация, като проявява отговорност и прецизност
Експлоатира инсталации за охлаждане и стабилизиране на алкохолни
и безалкохолни напитки
· И дентифицира същността на процеса охлаждане и стабилизиране
· Познава устройството и принципа на действие на инсталациите за
охлаждане и стабилизиране
· Описва параметрите при охлаждане и стабилизиране на алкохолни
и безалкохолни напитки
· Назовава температурните режими за съхранение
· Познава правилата за безопасна работа с хладилните инсталации
· Работи с инсталациите за охлаждане и стабилизиране
· Контролира параметрите за охлаждане, стабилизиране и съхранение
· Попълва работна/технологична документация
· С пазва правилата за безопасна работа
· Може самостоятелно да използва инсталации за охлаждане и стабилизиране на алкохолни и безалкохолни напитки, като проявява
отговорност и прецизност
Експлоатира машини, съоръжения и инсталации за преработка на
вторични суровини от производството на алкохолни и безалкохолни
напитки
· И дентифицира същността на методите за окачествяване на вторичните суровини
· Описва температурните режими при преработка на вторичните суровини
· Познава устройството и принципа на действие на машини, съоръжения и инсталации за преработка на вторични суровини от производството на алкохолни и безалкохолни напитки
· Описва правилата за експлоатация на технологичното оборудване
· Запознат е с HACCP системата за анализ и контрол на критични
контролни точки
· Прилага методи за окачествяване на вторичните суровини
· Контролира температурните режими
· Работи с машини, съоръжения и инсталации за преработка на вторични суровини от производството на алкохолни и безалкохолни
напитки
· Взема проба за изследване
· Може самостоятелно да използва машини, съоръжения и инсталации за преработка на вторични суровини от производството на
алкохолни и безалкохолни напитки
Експлоатира инсталации за пастьоризация на готовите напитки
· И дентифицира същността на процеса пастьоризация
· Описва температурните режими на пастьоризация за съответната
напитка
· Познава устройството и принципа на действие на инсталациите за
пастьоризация
· Описва правилата за безопасна експлоатация
· Запознат е с HACCP системата за анализ и контрол на критични
контролни точки
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Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже самостоятелно да извършва пастьоризация на готовите напитки, като проявява отговорност и ангажираност

Резултат от учене 29.9:

Участва в бутилиране на алкохолни и безалкохолни напитки

Знания

·П
 ознава устройството и принципа на действие на машините, апаратите и съоръженията за бутилиране на алкохолни и безалкохолни
напитки
· Описва основните изисквания при подготовка на бутилки, тапи и
капачки
· Назовава параметрите на машините, апаратите и съоръженията от
линията за бутилиране на алкохолни и безалкохолни напитки
· Познава правилата за безопасна работа

Умения

·Р
 аботи с машините, апаратите и съоръженията за бутилиране на
алкохолни и безалкохолни напитки
· Подготвя бутилки, тапи и капачки
· Контролира параметрите на машините, апаратите и съоръженията
от линията за бутилиране на алкохолни и безалкохолни напитки
· С пазва правилата за безопасна работа
· Попълва работна/технологична документация

Компетентности

·М
 оже самостоятелно да извършва бутилиране на алкохолни и безалкохолни напитки, като проявява отговорност и прецизност

Резултат от учене 29.10:

Експлоатира технологичното оборудване

Знания

·П
 ознава устройството и принципа на действие на машините, апаратите и съоръженията
· Описва технологичните процеси
· И дентифицира възможните аварийни ситуации
· Описва плановете за действие при аварийни ситуации

Умения

·Р
 азпознава признаците на аварийна ситуация
· Изпълнява мерки за реагиране, подходящи за конкретна аварийна
ситуация

Компетентности

·М
 оже самостоятелно да обслужва и контролира технологичното
оборудване, като проявява отговорност и прецизност

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Изпълнение на основни дейности при производството на алкохолни
и безалкохолни напитки

 аботи с инсталациите за пастьоризация
Р
Извършва безопасна експлоатация на съоръженията
Контролира температурните режими
Взема проба за изследване
Попълва работна/технологична документация

Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място, суровини
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Демонстрира знания за основните етапи в производството на алкохолни и безалкохолни напитки
За средство 2:
· Подготвя необходимите материали, суровини, машини, съоръжения,
пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и разходните норми. Дейността е
извършена по безопасен за личното здраве и околната среда начин
съобразно добрите производствени практики и добрите хигиенни
практики. Демонстрира умения за работа с машини, съоръжения,
инструменти, пособия и други. След приключване на работата работното място е подредено и почистено.
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ЕРУ 30
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:

Производство на напитки с естествена ферментация
4
4
Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 30.1:

4
4
Участва в производството на вина (трапезни, десертни, вина с остатъчна захар, плодови и ароматизирани, естествено газирани)
· Описва технологията за производство и съхранение на видовете
вина
· Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за
производство на вината
· Описва инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
· Назовава видовете опаковки
· Описва начините за оползотворяване на отпадните продукти от
производството и за опазване на околната среда
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд
· Взема проби
· Разчита технологичните схеми
· Работи с технологичното оборудване
· Работи с измервателни прибори
· Избира подходящи опаковки и опакова готова продукция
· Попълва работна/технологична документация
· Може да произвежда видове вина (трапезни, десертни, вина с остатъчна захар, плодови и ароматизирани, естествено газирани), като
проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност
Участва в производството на малц и пиво
· Описва технологията за производство и съхранение на малц
· Описва технологията за производство на пивна мъст и пиво
· Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за
производство на малц
· Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за
производство на пивна мъст и пиво
· Описва начина за вземане на проби
· Назовава видовете опаковки
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд при работата със съоръжения за
производство на малц, пивна мъст и пиво
· Взема проби
· Разчита технологичните схеми
· Подготвя машини, апарати и съоръжения
· Извършва технологичните операции
· Избира подходящи опаковки
· Работи с измервателни прибори
· Попълва работна/технологична документация
· Може да произвежда малц и пиво, като проявява съобразителност,
отговорност, прецизност и ангажираност
Участва в производството на спирт
· Описва технологията за производство и съхранение на спирт
· Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за
производство на брашка и спирт
· Описва правилата за експлоатация на инсталациите и съоръженията
за преработка на зърнени суровини или меласа
· Описва показателите за контрол на процеса алкохолна ферментация
· Обяснява инструкциите за работа с измервателни и лабораторни
прибори
· Назовава начина за вземане на проба
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 30.2:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 30.3:
Знания
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Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже да произвежда спирт, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 30.4:

Участва в производството на оцет

Знания

·О
 писва технологията за производство на оцет
· Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за
производство на оцет
· Описва инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
· Назовава начините за вземане на проби
· Назовава видовете опаковки
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже да произвежда оцет, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Изпълнение на производствена дейност

 зема проби
В
Разчита технологичните схеми
Извършва технологичните операции
Контролира показателите на процесите дестилация и ректификация
Работи с измервателни прибори
Попълва работна/технологична документация

 одготвя вината и маята от оцетно-кисели бактерии за ацетификация
П
Взема проба
Разчита технологичните схеми
Обслужва ацетификатор
Подбира подходящи опаковки
Попълва работна/технологична документация

Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място, суровини
Критерии за оценяване:

Средство 1:
·Д
 емонстрира знания за производство на напитки с естествена ферментация
Средство 2:
· Подготвя необходимите материали, суровини, машини, съоръжения,
пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и разходните норми. Дейността е
извършена по безопасен за личното здраве и околната среда начин
съобразно добрите производствени практики и добрите хигиенни
практики. Демонстрира умения за работа с машини, съоръжения,
инструменти, пособия и други. След приключване на работата работното място е подредено и почистено.

ЕРУ 31
Наименование на единицата:

Производство на други спиртни напитки

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 31.1:

Участва в производството на коняк
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Знания

·О
 писва технологията за производство на коняк
· Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за
производство на коняк
· Описва инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
· И дентифицира методите за съзряване и стареене на конячния дестилат
· Описва схемите за купажиране на конячни дестилати
· Назовава подходящите опаковки и условията за съхранение
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

Умения

·П
 одготвя конячния виноматериал
· Работи с инсталацията за дестилация и ректификация за получаване
на конячен дестилат
· Контролира съзряването и стареенето на конячния дестилат
· Използва подходящи схеми за купажиране на конячни дестилати
· С ъблюдава условията за съхранение
· Попълва работна/технологична документация

Компетентности

·М
 оже отговорно да произвежда коняк, спазвайки технологията на
производство

Резултат от учене 31.2:

Участва в производството на уиски

Знания

·О
 писва технологията за производство на уиски
· Познава устройството и принципа на действие на инсталации и
съоръжения за производство на малц, мъст за уиски, ферментация,
дестилация, отлежаване и бутилиране
· Описва правилата за работа с инсталации и съоръжения за производство на уиски
· Назовава добрите производствени практики/стандарти и добрите
хигиенни практики
· Описва условията за правилно съхранение
· Познава технологичната документация

Умения

·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже отговорно да произвежда уиски, спазвайки технологията на
производство

Резултат от учене 31.3:

Участва в производството на ракии

Знания

·О
 писва технологията за производство на видове ракии
· Назовава добрите производствени практики/стандарти и добрите
хигиенни практики
· Обяснява принципа на работа и устройството на инсталациите за
дифузия и дестилация на вторични суровини за получаване на ракия
· Познава устройството и действието на инсталации и съоръжения за
купажиране, бистрене и филтриране на ракии
· Назовава подходящите опаковки
· Запознат е с технологичната документация

Умения

·Р
 аботи с инсталациите за дифузия и дестилация на вторични суровини за получаване на ракии
· Работи с инсталации и съоръжения за купажиране, бистрене и филтриране на ракии
· Изпълнява изискванията на ДХП и ДПП
· Контролира режима за съхранение и отстранява отклоненията
· Подбира подходящи опаковки
· Попълва работна/технологична документация

Компетентности

·М
 оже отговорно да произвежда ракии, спазвайки технологията на
производство

Резултат от учене 31.4:

Участва в производството на високоалкохолни напитки от ректифициран спирт

 аботи със специфично оборудване
Р
Изпълнява изискванията на ДХП и ДПП
Взема контролни проби
Разчита резултати от проби
Извършва технологичните операции
Контролира условията за правилно съхранение
Попълва работна/технологична документация
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Знания

·О
 писва технологията за производство на високоалкохолни напитки
от ректифициран спирт
· Познава устройството и принципа на действие на инсталации и
съоръжения за производство на захарен сироп, глюкозен сироп, карамел, водно-алкохолни извлеци от пресни и сушени плодове, настойки, спиртувани плодови сокове, ароматни спиртове
· Описва правилата за работа с инсталации и съоръжения за купажиране, бистрене, филтриране и отлежаване на високоалкохолните
напитки
· Назовава добрите производствени практики/стандарти и добрите
хигиенни практики
· Описва условията за правилно съхранение
· Познава технологичната документация

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже отговорно да произвежда високоалкохолни напитки от ректифициран спирт, спазвайки технологията на производство

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Изпълнение на производствена дейност

 аботи със специфично оборудване
Р
Изпълнява изискванията на ДХП и ДПП
Взема контролни проби
Разчита резултати от проби
С ъблюдава условията за правилно съхранение
Попълва работна/технологична документация

Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място, суровини
Критерии за оценяване:

Средство 1:
· Демонстрира знания за производството на коняк, уиски, ракии и
други напитки от ректифициран спирт
Средство 2:
· Подготвя необходимите материали, суровини, машини, съоръжения,
пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и разходните норми. Дейността е
извършена по безопасен за личното здраве и околната среда начин
съобразно добрите производствени практики и добрите хигиенни
практики. Демонстрира умения за работа с машини, съоръжения,
инструменти, пособия и други. След приключване на работата работното място е подредено и почистено.

ЕРУ 32
Наименование на единицата:

Производство на бутилирани води

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 32.1:

Участва в производството на бутилирана натурална минерална вода

Знания

·О
 писва технологичните процеси при добиване и бутилиране на натурална минерална вода
· Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за
добиване на натурална минерална вода
· Описва инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
· Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за
бутилиране на натурална минерална вода
· Назовава подходящите опаковки и условията за съхранение
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд
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Умения

·Р
 аботи със съоръжения за добиване на натурална минерална вода
· Осигурява безопасността при добиване и транспортиране на натурална минерална вода от водоизточника до завода за бутилиране
· Работи с инсталации, машини и съоръжения за бутилиране на натурална минерална вода
· Извършва технологичните операции
· С ъблюдава условията за съхранение
· Попълва работна/технологична документация

Компетентности

·А
 ктивно участва в производството на бутилирана натурална минерална вода

Резултат от учене 32.2:

Участва в производството на бутилирана изворна вода

Знания

·О
 писва технологичните процеси при добиване и бутилиране на изворна вода
· Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за
добиване на изворна вода
· Описва инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
· Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за
бутилиране на изворна вода
· Назовава подходящите опаковки
· Назовава добрите производствени практики/стандарти и добрите
хигиенни практики
· Описва условията за правилно съхранение
· Познава технологичната документация

Умения

·Р
 аботи със съоръжения за добиване на изворна вода
· Работи с инсталации, машини и съоръжения за бутилиране на изворна вода
· Изпълнява изискванията на ДХП и ДПП
· Извършва технологичните операции
· С ъблюдава условията за правилно съхранение
· Попълва работна/технологична документация

Компетентности

·О
 сигурява спазването на технологичните процеси при добиване и
бутилиране на изворна вода

Резултат от учене 32.3:

Участва в производството на бутилирана трапезна вода

Знания

·О
 писва технологичните процеси при обработката на вода
· Назовава добрите производствени практики/стандарти и добрите
хигиенни практики
· Познава устройството и принципа на действие на инсталациите,
машините и съоръженията за обработка на вода
· Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за
бутилиране на вода
· Назовава подходящите опаковки
· Запознат е с технологичната документация

Умения

·Р
 аботи с инсталациите, машините и съоръженията за обработката
на вода
· Изпълнява изискванията на ДХП и ДПП
· Подбира подходящи опаковки
· Попълва работна/технологична документация

Компетентности

·О
 тговорно следи за спазване режима за обработка на вода и отстранява констатирани отклонения

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
·И
 зпълнение на производствена дейност

Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място, суровини
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Критерии за оценяване:
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Средство 1:
· Демонстрира знания за производство на води
Средство 2:
· Подготвя необходимите материали, суровина, машини, съоръжения,
пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и разходните норми. Дейността е
извършена по безопасен за личното здраве и околната среда начин
съобразно добрите производствени практики и добрите хигиенни
практики. Демонстрира умения за работа с машини, съоръжения,
инструменти, пособия и други. След приключване на работата работното място е подредено и почистено.

ЕРУ 33
Наименование на единицата:

Производство на безалкохолни напитки

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 33.1:

Участва в производството на газирани и негазирани безалкохолни
напитки

Знания

·Д
 ефинира технологията за производство на безалкохолни напитки
· Изброява правилата за експлоатация на инсталациите и системите
за обработка на вода
· Описва правилата за експлоатация на инсталации за производство
на захарен сироп и купажен сироп
· И дентифицира устройството и действието на сатуратора
· Описва правилата за експлоатация на системите за смесване и газиране на напитките
· Описва правилата за експлоатация на съоръженията за бутилиране
· Назовава добрите производствени практики/стандарти и добрите
хигиенни практики
· Обяснява принципа на работа и устройството на технологичното
оборудване

Умения

·К
 онтролира параметрите на технологичния процес
· Работи с технологичното оборудване
· С пазва специфичните изисквания на всеки етап от производствения
процес на купажен сироп
· С пазва специфичните изисквания при сатурация
· Изпълнява изискванията на ДХП и ДПП
· Взема проби и разчита резултати от проби
· Попълва работна/технологична документация

Компетентности

·М
 оже да произвежда газирани и негазирани безалкохолни напитки,
като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 33.2:

Участва в производството на сокове и нектари от концентрат

Знания

·Д
 ефинира технологията за производство и съхранение на сокове и
нектари от концентрат
· Описва устройството и принципа на действие на съоръженията за
производство на сокове и нектари от концентрат
· Описва начина за вземане на проби
· Обяснява инструкциите за работа с измервателни и лабораторни
прибори
· Назовава видовете опаковки
· Описва инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

Умения

·
·
·
·
·

 зема проби
В
Разчита технологични схеми
Извършва технологичните операции
Работи с измервателни прибори
Попълва работна/технологична документация
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Компетентности

·М
 оже да произвежда сокове и нектари от концентрат, като проявява
съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 33.3:

Участва в производството на миксове от безалкохолни и високоалкохолни напитки

Знания

·Д
 ефинира технологията за производство на безалкохолни и високоалкохолни напитки
· Описва устройството и принципа на действие на инсталации и съо
ръжения за производство на безалкохолни и високоалкохолни напитки
· Описва правилата за работа с инсталации и съоръжения за хомогенизиране на безалкохолни и високоалкохолни напитки
· Описва добрите производствени практики/стандарти и добрите хигиенни практики
· Дефинира условията за правилно съхранение
· Познава технологичната документация

Умения

·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже да произвежда миксове от безалкохолни и високоалкохолни
напитки, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност
и ангажираност

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Изпълнение на производствена дейност

 аботи със специфично оборудване
Р
Изпълнява изискванията на ДХП и ДПП
Взема контролни проби
Разчита резултати от проби
Извършва технологичните операции
Контролира условията за правилно съхранение
Попълва работна/технологична документация

Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място, суровини
Критерии за оценяване:

Средство 1:
·Д
 емонстрира знания за производство на смесени продукти
Средство 2:
· Подготвя необходимите материали, суровина, машини, съоръжения,
пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и разходните норми.
· Дейността е извършена по безопасен за личното здраве и околната
среда начин съобразно добрите производствени практики и добрите хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини,
съоръжения, инструменти, пособия и други. След приключване на
работата работното място е подредено и почистено.

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на захар и
захарни изделия“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 34
Наименование на единицата:

Основни дейности в производството на захар и захарни изделия

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 34.1:

Приема, окачествява и съхранява суровини и спомагателни материали за производство на захар

БРОЙ 70
Знания

Умения

Компетентности

Резултат от учене 34.2:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 34.3:
Знания

ДЪРЖАВЕН
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·Н
 азовава видовете суровини и материали за производство на захар
и изискванията към тях
· Дефинира процедурите по приемане и предаване на суровини и
материали
· Дефинира изискванията и правилата за съхранение на цвекло, сурова тръстикова захар и спомагателни материали за очистване на сока
· Познава устройството и принципа на работа на складовото оборудване и средствата за измерване
· Описва органолептични и физико-химични показатели и допустимите им стойности
· Познава устройството, принципа на действие и правилата за без
опасна експлоатация на машини и съоръжения за приемане, разтоварване, транспортиране на цвекло
· Описва организацията на входящия контрол, приемане, окачествяване и съхранение
· Познава нормативните документи – закони, правилници, наредби,
инструкции, програми за ДПП/ДХП, НАССР и др.
· Прилага процедури и инструкции за приемане
· Установява съответствие между заявено и доставено количество и
качество по документи
· Използва съоръжения за приемане и транспорт
· Извършва органолептична оценка на суровини и материали
· Осигурява оптимални условия за съхранение
· Извършва входящ контрол и правилно съхранение на суровини и
материали
· Попълва дневници за технологичен контрол
· Измерва качествените показатели с уреди и средства за измерване
· С триктно следи за спазване на съответствието с регламентираните
показатели
· Проявява отговорност за запазване на качеството и количеството
· Приема, окачествява и съхранява суровини и материали, като проявява точност и прецизност
Организира технологичните процеси, свързани с производството на
захар
· Дефинира стандарти и технологична документация за дейността
· И дентифицира същността и параметрите на технологичните процеси екстракция, пресуване, дефекация, сатурация, сулфитация, филтриране, концентриране, кристализация, центрофугиране, сушене
· Познава устройството и принципа на действие на машините, апаратите и инсталациите за производство на захар
· Описва правилата за експлоатация и безопасно обслужване
· Знае плановете за действие при аварийни ситуации
· Провежда технологичните процеси екстракция, пресуване, дефекация, сатурация, сулфитация, филтриране, концентриране, кристализация, центрофугиране, сушене
· Контролира параметрите на технологичните процеси
· Определя степента на готовност на полуфабрикати и готов продукт
· Взема решения в съответствие с нормативните изисквания
· Работи с технологично оборудване и средства за измерване
· Разпознава признаците на аварийна ситуация
· Прилага мерки за реагиране, подходящи за съответната аварийна
ситуация
· С амостоятелно обслужва и контролира технологичното оборудване,
като проявява отговорност и прецизност
· Реагира адекватно при възникнала опасност
Участва в разфасоването и опаковането на готова продукция
· Дефинира необходимите нормативни документи, стандарти, технологична документация
· Описва видовете готова продукция, опаковки, качествени показатели, условия и срокове на съхранение
· Дефинира технологията и режимите за опаковане и съхранение на
захар
· Назовава технологичните изисквания при опаковане, съхранение и
транспорт
· Знае устройството и принципите на действие на машини за опаковане
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Умения

·
·
·
·

Компетентности

·П
 реценява самостоятелно съответствието на продукта с изискванията

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Изпълнение на основни дейности по производството на захар

 одготвя различни видове опаковъчни материали
П
Контролира грамажа на готовата продукция
Установява отклонения в качеството и причините за тях
Контролира наличието на етикети и маркировката им

Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място, суровини
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Демонстрира знания за основните етапи при производство на захар
За средство 2:
· Подготвя необходимите материали, суровини, машини, съоръжения,
пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и разходните норми.
· Дейността е извършена по безопасен за личното здраве и околната
среда начин съобразно добрите производствени практики и добрите хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини,
съоръжения, инструменти, пособия и други. След приключване на
работата работното място е подредено и почистено.

ЕРУ 35
Наименование на единицата:

Производство на нишесте и глюкоза

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 35.1:

Участва в производството на нишесте

Знания

·Д
 ефинира видовете суровини, показатели за качество и условия за
съхранение
· Описва нормативните изисквания, процедурите и правилата за приемане на суровини и материали
· И дентифицира същността и параметрите на технологичните процеси при производство на нишесте
· Познава устройството и принципа на действие на машините, апаратите, съоръженията и инсталациите за производство на нишесте
· Описва правилата за експлоатация и безопасното им обслужване
· Запознат е с основните принципи на системата HACCP

Умения

·П
 риема и окачествява суровини и материали за производство на
нишесте
· Попълва дневник за входящ контрол
· Контролира параметрите на технологичните процеси
· Избира оптимален технологичен режим
· Определя степента на готовност на полуфабрикати и окачествява
готовия продукт
· Работи с технологично оборудване и средства за измерване
· Изпълнява изискванията на системата HACCP за анализ и контрол
на критични контролни точки

Компетентности

·О
 съществява дейностите за производство на нишесте, като проявява
отговорност, точност и прецизност

Резултат от учене 35.2:

Участва в производството на течна глюкоза, декстрин и кристална
глюкоза
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Знания

·Д
 ефинира изискванията към суровини и материали, показателите за
качество и условията за съхранение
· Дефинира нормативните изисквания, процедурите и правилата за
приемане на суровини и материали
· И дентифицира същността и параметрите на технологичните процеси киселинна и ензимна хидролиза на нишесте, филтриране, сгъстяване, кристализация, сушене
· Описва устройството и принципа на действие на машините, апаратите, съоръженията и инсталациите за производство на течна гликоза, декстрин и кристална глюкоза
· Назовава правилата за експлоатация и безопасното им обслужване
· Запознат е с основните принципи на системата НАССР

Умения

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

·П
 роявява отговорност и прецизност при осъществяване на дейността
· Реагира адекватно в критична ситуация

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Изпълнение на производствена дейност

 риема и окачествява суровини и материали
П
Контролира параметрите на технологичните процеси
Избира оптимален технологичен режим
Определя степента на готовност на полуфабрикати
Окачествява готовия продукт
Обслужва и контролира технологичното оборудване
Работи безопасно с киселини
Работи със средства за измерване
Изпълнява изискванията на системата HACCP за анализ и контрол
на критични контролни точки

Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място, суровини
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Теория: Демонстрира знания за производството на нишесте и глюкоза
За средство 2:
· Практика: Подготвя необходимите материали, суровини, машини,
съоръжения, пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва
технологичната последователност на работата и разходните норми.
Дейността е извършена по безопасен за личното здраве и околната
среда начин съобразно добрите производствени практики и добрите хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини,
съоръжения, инструменти, пособия и други. След приключване на
работата работното място е подредено и почистено.

ЕРУ 36
Наименование на единицата:

Производство на карамелажни и драже бонбони

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 36.1:

Участва в производството на карамелажни бонбони

Знания

·
·
·
·

 писва необходимите суровини и материали и техните свойства
О
Дефинира технологията за производство на карамелажни бонбони
Дефинира показателите и параметрите на технологичните процеси
Описва устройството и принципа на действие на технологичното
оборудване за производство на карамелажни бонбони
· Назовава правилата за експлоатация и безопасно обслужване
· Описва технологичната документация
· Обяснява инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд
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Умения

·
·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже да произвежда различни видове карамелажни бонбони, като
проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 36.2:

Участва в производството на драже бонбони

Знания

·
·
·
·
·
·

Умения

·
·
·
·

Компетентности

·П
 роявявя сръчност, наблюдателност и точност при производството
на различни видове драже бонбони
· Прецизно провежда процеса дражиране и точно определя края му

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Изпълнение на производствена дейност

 азчита рецептура
Р
Дозира суровини и материали
С варява захаро-гликозен сироп и карамелажна маса
Обработва карамелажна маса
Формова карамелажни бонбони
Приготвя пълнежи
Приготвя сироп за кандиране
Определя степента на готовност на полуфабрикати и готова продукция
· Работи с технологичното оборудване
· Работи с измервателни и лабораторни прибори

 ефинира изискванията към основите за драже бонбони
Д
И дентифицира същността на процеса дражиране
Описва необходимите суровини и полуфабрикати
Описва показателите и параметрите на технологичните процеси
Познава устройството и принципа на действие на дражир барабан
Обяснява инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

 одготвя различни видове основи за дражиране
П
Приготвя захаро-гликозен сироп за дражиране
Изпълнява рецептура, добавяйки съставките
Провежда дражиране на захарно и шоколадово драже до необходимата големина
· Установява отклонения в качеството
· Извършва гланциране на драже бонбони
· Работи с дражир барабан

Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място, суровини
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Демонстрира знания за производството на карамелажни и драже
бонбони
За средство 2:
· Подготвя необходимите материали, суровини, машини, съоръжения,
пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и разходните норми. Дейността е
извършена по безопасен за личното здраве и околната среда начин,
съобразно добрите производствени практики и добрите хигиенни
практики. Демонстрира умения за работа с машини, съоръжения,
инструменти, пособия и други. След приключване на работата работното място е подредено и почистено.

ЕРУ 37
Наименование на единицата:

Производство на лаборантни изделия

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

БРОЙ 70

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

Резултат от учене 37.1:

Участва в производството на желе бонбони

Знания

·
·
·
·
·

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже да произвежда желе бонбони, като проявява съобразителност,
отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 37.2:

Участва в производството на млечно-маслени бонбони

Знания

·
·
·
·

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже да произвежда млечно-маслени бонбони, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 37.3:

Участва в производството на дъвчащи бонбони

Знания

·
·
·
·

Умения

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже да произвежда дъвчащи бонбони, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

 писва необходимите суровини и материали и техните свойства
О
Дефинира технологията за производство на желе бонбони
Описва особеностите на различните видове желиращи агенти
Дефинира показателите и параметрите на технологичните процеси
Познава устройството и принципа на действие на технологичното
оборудване
· Описва правилата за експлоатация и безопасно обслужване
· Описва технологичната документация
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд
 азчита рецептура
Р
Дозира суровини и материали
С варява желе маси с желатин, агар-агар и пектин
Формова бонбони
Обработва повърхността на готовите бонбони
Определя степента на готовност на полуфабрикати и готова продукция
· Работи с технологичното оборудване
· Работи с измервателни и лабораторни прибори

Описва необходимите суровини и материали и техните свойства
 ефинира технологията за производство на млечно-маслени бонбони
Д
Описва показателите и параметрите на технологичните процеси
Познава устройството и принципа на действие на технологичното
оборудване
· Описва правилата за експлоатация и безопасно обслужване
· Назовава технологичната документация
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд
 азчита рецептура
Р
Дозира суровини и материали
С варява млечно-маслена бонбонена маса
Формова бонбони
Определя степента на готовност на полуфабрикати и готова продукция
· Работи с технологичното оборудване
· Работи с измервателни и лабораторни прибори

 ефинира необходимите суровини и материали и техните свойства
Д
Описва технологията за производство на дъвчащи бонбони
Описва показателите и параметрите на технологичните процеси
Познава устройството и принципа на действие на технологичното
оборудване
· Описва правилата за експлоатация и безопасно обслужване
· Назовава технологичната документация
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд
 азчита рецептура
Р
Дозира суровини и материали
С варява захаро-гликозен сироп
С варява желатинова композиция
Приготвя дъвчаща маса
Формова бонбони
Определя степента на готовност на полуфабрикати и готова продукция
Работи с технологичното оборудване
Работи с измервателни и лабораторни прибори
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Средство 1:
· Тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Изпълнение на производствена дейност

Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място, суровини
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Демонстрира знания за производството на лаборантни изделия
За средство 2:
· Подготвя необходимите материали, суровини, машини, съоръжения,
пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и разходните норми. Дейността е
извършена по безопасен за личното здраве и околната среда начин
съобразно добрите производствени практики и добрите хигиенни
практики. Демонстрира умения за работа с машини, съоръжения,
инструменти, пособия и други. След приключване на работата работното място е подредено и почистено.

ЕРУ 38
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:

Производство на шоколадови изделия
4
4
Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 38.1:

4
4
Участва в производството на лаборантни бонбонени маси (фондан,
марципан, пасти, паризиана и др.)
· Описва необходимите суровини и материали и техните свойства
· Дефинира технологията за производство на фондан, пасти и други
бонбонени маси
· Дефинира показателите и параметрите на технологичните процеси
· Познава устройството и принципа на действие на технологичното
оборудване
· Описва правилата за експлоатация и безопасно обслужване
· Назовава технологичната документация
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд
· Разчита рецептура
· Дозира суровини и материали
· Приготвя бонбонената маса
· Определя степента на готовност на полуфабрикати и готова продукция
· Работи с технологичното оборудване
· Работи с измервателни и лабораторни прибори
· Може да произвежда бонбонени маси, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност за постигане на качествен продукт
Участва в производството на шоколадови бонбони
· Описва необходимите суровини и полуфабрикати и техните свойства
· Дефинира технологията за производство на формовани, разстлани,
шприцовани и тунквани бонбони
· Описва изискванията към основите за тунквани бонбони
· Дефинира същността и значението на процеса темпериране
· Описва причините за поява на недостатъците маслено и захарно
цъфтене
· Описва показателите и параметрите на технологичните процеси
· Познава устройството и принципа на действие на технологичното
оборудване
· Описва правилата за експлоатация и безопасно обслужване
· Обяснява инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 38.2:
Знания
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Умения

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже да произвежда шоколадови бонбони, като проявява съобразителност, отговорност и ангажираност
· Проявява сръчност, прецизност, естетика и инициативност

Резултат от учене 38.3:

Участва в производството на шоколад

Знания

·О
 писва суровините и полуфабрикатите за производство на шоколад
· Назовава видовете шоколадова маса
· Дефинира същността на процесите смесване, валцуване, конширане
и темпериране
· Назовава начините на формоване
· Описва технологията за производство на шоколад
· Дефинира значението на процеса темпериране
· Описва причините за поява на недостатъците маслено и захарно
цъфтене
· Описва показателите и параметрите на технологичните процеси
· Познава устройството и принципа на действие на технологичното
оборудване
· Описва правилата за експлоатация и безопасно обслужване
· Обяснява инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

Умения

·
·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже да изработи качествено изделие съобразно технологичната
документация или предпочитанията на клиента
· Прецизно провежда технологичните процеси и точно определя
края им

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Изпълнение на производствена дейност

 емперира шоколадова маса
Т
Темперира форми и полуфабрикати
Оформя шоколадова черупка
Формова плътни и черупкови бонбони
Формова разстлани и шприцовани бонбони
Т унква ръчно и машинно различни основи
Реди в опаковки готовите бонбони
Работи с технологичното оборудване
Работи с измервателни и лабораторни прибори

 азчита рецептура
Р
Дозира суровини и материали
Получава натурална, млечна и други видове шоколадова маса
Темперира шоколадова маса
Формова различни видове шоколад
Увива, етикетира и опакова готовия продукт
С ъхранява правилно шоколада
Предотвратява поява на маслено и захарно цъфтене

Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място, суровини
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Демонстрира знания за производството на шоколадови изделия
За средство 2:
· Подготвя необходимите материали, суровини, машини, съоръжения,
пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и разходните норми.
· Дейността е извършена по безопасен за личното здраве и околната
среда начин съобразно добрите производствени практики и добрите хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини,
съоръжения, инструменти, пособия и други. След приключване на
работата работното място е подредено и почистено.
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ЕРУ 39
Наименование на единицата:

Производство на халва, локум и тестени захарни изделия

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 39.1:

Участва в производството на халва

Знания

·О
 писва необходимите суровини и материали и техните свойства
· Дефинира технологията за производство на тахан и бяла маса
· Назовава видовете халва и технологичните процеси за производството им
· Описва показателите и параметрите на технологичните процеси
· Познава устройството и принципа на действие на технологичното
оборудване за производство на халва
· Дефинира правилата за експлоатация и безопасно обслужване
· Назовава технологичната документация
· Обяснява инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

·П
 оказва прецизност при подготовката и дозирането на суровините и
точност при изпълнение на рецептурата
· Може да постига оптимални параметри на полуфабрикатите и готовия продукт

Резултат от учене 39.2:

Участва в производството на локум

Знания

·
·
·
·
·
·

 ефинира необходимите суровини и полуфабрикати
Д
Дефинира изискванията към суровините
Описва технологията за производство на локум
Описва показателите и параметрите на технологичните процеси
Познава устройството и принципа на действие на автоклав
Обяснява инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

Умения

·
·
·
·
·
·
·

 одготвя суровините
П
Приготвя захаро-гликозен сироп
Изпълнява рецептура, добавяйки съставките
С варява локумена маса
Установява отклонения в качеството
С пазва технологичните параметри
Работи с технологично оборудване

Компетентности

·М
 оже да произвежда различни видове локум, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 39.3:

Участва в производството на бисквити

Знания

·
·
·
·
·

 азчита рецептура
Р
Дозира суровини и материали
С варява захаро-гликозен сироп
Получава тахан и бяла маса
Омесва халвата
Определя степента на готовност на полуфабрикати и готова продукция
· Разфасова и опакова готовия продукт
· Работи с технологичното оборудване

 писва необходимите суровини и материали и техните свойства
О
Назовава особеностите на видовете бисквитени теста
Дефинира технологията за производство на бисквити
Описва показателите и параметрите на технологичните процеси
Познава устройството и принципа на действие на технологичното
оборудване за производство на бисквити
· Описва правилата за експлоатация и безопасно обслужване
· Описва технологичната документация
· Обяснява инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд
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Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже да произвежда различни видове бисквити, като проявява
съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 39.4:

Участва в производството на вафли

Знания

·
·
·
·
·
·

Умения

·
·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

·П
 роявява ангажираност и прецизност при производството на тестени захарни изделия

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Изпълнение на производствена дейност

 азчита рецептура
Р
Дозира суровини и материали
Омесва различни видове теста
Формова бисквити от еластично и ронливо тесто
Изпича бисквити
Определя степента на готовност на полуфабрикати и готова продукция
· Работи с технологичното оборудване
· Работи с измервателни и лабораторни прибори
· Разфасова и опакова готова продукция

 писва необходимите суровини и материали и техните свойства
О
Назовава особеностите на вафленото тесто
Описва видовете пълнежи за вафли
Дефинира технологията за производство на вафли
Дефинира показателите и параметрите на технологичните процеси
Познава устройството и принципа на действие на технологичното
оборудване за производство на вафли
· Описва правилата за експлоатация и безопасно обслужване
· Описва технологичната документация
· Обяснява инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд
 азчита рецептура
Р
Дозира суровини и материали
Избива вафлено тесто
Приготвя пълнежи
Изпича кори
Оформя вафлени платки
Нарязва вафли
Определя степента на готовност на полуфабрикати и готова продукция
· Работи с технологичното оборудване
· Разфасова и опакова готова продукция

Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място
· С уровини
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Демонстрира знания за производството на халва, локум и тестени
захарни изделия
За средство 2:
· Подготвя необходимите материали, суровини, машини, съоръжения,
пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и разходните норми.
· Дейността е извършена по безопасен за личното здраве и околната
среда начин съобразно добрите производствени практики и добрите хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини,
съоръжения, инструменти, пособия и други. След приключване на
работата работното място е подредено и почистено.
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ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на тютюн и
тютюневи изделия“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 40
Наименование на единицата:

Основни дейности в производството на тютюн и тютюневи изделия

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 40.1:

Приема, окачествява, съхранява, подготвя и преработва тютюн

Знания

·П
 ознава нормативните изисквания, процедурите и правилата за прием на тютюн
· Дефинира физико-химичните показатели, методите за тяхното определяне и допустимите стойности
· Познава процеса на транспортиране и условията на съхраняване на
тютюна
· И дентифицира техниката на безопасност и действията, които трябва
да се предприемат при счупване на термометъра
· Запознат е с основните принципи на системата HACCP

Умения

·
·
·
·

Компетентности

·П
 риема, окачествява и съхранява суровини и материали, като проявява отговорност и прецизност

Резултат от учене 40.2:

Експлоатира машини и съоръжения за сушене и манипулация

Знания

·
·
·
·

Умения

·Р
 аботи със съоръженията
· Взема проби за лабораторен анализ

Компетентности

·М
 оже самостоятелно и отговорно да използва сушилни и да манипулира тютюн

Резултат от учене 40.3:

Участва в контрола на процесите на ферментация

Знания

·И
 дентифицира същността на биохимичните и физико-химичните
промени при процеса ферментация
· Познава устройството и принципа на действие на оборудването
· Описва правилата за експлоатация на ферментационните камери
· Описва технологичните показатели
· Познава технологичната документация

Умения

·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже самостоятелно да обслужва ферментационна камера, автоматично да управлява ферментационните режими, като проявява
отговорност и прецизност

Резултат от учене 40.4:

Експлоатира машини за навлажняване, разлистване, обезпрашаване,
соусиране, рязане, подсушаване и ароматизиране

 зема средна проба
В
Измерва влажността на тютюна
Попълва дневник за входящ контрол
Контролира условията за транспортиране и съхранение на суровините и материалите в складовите помещения
· Изпълнява изискванията на системата HACCP за анализ и контрол
на критични контролни точки

 ознава същността на сушенето и манипулацията на тютюна
П
Познава устройството и принципа на действие на сушилните
Дефинира технологичните параметри и показатели
И дентифицира устройството и принципа на действие на технологичното обзавеждане и линиите за манипулация
· Описва правилата за експлоатация и безопасно обслужване на оборудването

 оддържа технологичните параметри
П
Взема проба за изследване
Попълва технологичен дневник
Работи с оборудването
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Знания

·И
 дентифицира същността на процесите навлажняване, разлистване,
обезпрашаване, соусиране, рязане, подсушаване и ароматизиране
· Описва параметрите за обработка на съответния продукт
· Познава устройството и принципа на действие на технологичното
оборудване
· Описва правилата за експлоатация на машините
· Запознат е с HACCP системата за анализ и контрол на критични
контролни точки

Умения

·Р
 аботи с машини за навлажняване, разлистване, обезпрашаване,
соусиране, рязане, подсушаване и ароматизиране
· Взема проби за изследване
· Попълва работна/технологична документация

Компетентности

·М
 оже самостоятелно и прецизно да извърши технологичните операции, спазвайки правилата за безопасна експлоатация

Резултат от учене 40.5:

Експлоатира апарати и съоръжения за изработване и опаковане на
цигари

Знания

·П
 ознава устройството и принципа на действие на апаратите за изработване на цигари
· Описва правилата за работа с апаратите и съоръженията
· Описва начина и последователността на работа при обслужване на
съоръженията
· Запознат е с HACCP системата за анализ и контрол на критични
контролни точки

Умения

·Р
 аботи с машини за подготовка на филтърния материал и оформяне
на пачки
· Обслужва технологична линия
· Изчислява нужното количество съставки
· Влага съставките
· С пазва технологичните параметри
· Попълва работна/технологична документация

Компетентности

·М
 оже самостоятелно и отговорно да обслужва машини и технологична линия, като спазва ЗБУТ

Резултат от учене 40.6:

Участва в подготовка на тютюните

Знания

·Д
 ефинира същността и приложението на видовете тютюн
· Описва подготовката на тютюна за изработване на различни видове
цигари
· Познава устройството и принципа на действие на машините за обезжилване и кабоширане
· Дефинира съоръженията за подготовка на соуси
· Описва правилата за безопасна работа с машините
· Знае стойностите на параметрите при производството на различни
видове продукти

Умения

·Р
 аботи с машините за обезжилване, кабоширане и соусиране
· Попълва технологичния дневник за продукта
· Работи с лабораторни тестове

Компетентности

· С амостоятелно и прецизно извършва подготовка на тютюна

Резултат от учене 40.7:

Експлоатира технологичното оборудване

Знания

·П
 ознава устройството и принципа на действие на машините, апаратите и съоръженията
· Описва възможните аварийни ситуации
· Знае плановете за действие при аварийни ситуации

Умения

·Р
 азпознава признаците на аварийна ситуация
· Прилага мерки за реагиране, подходящи за аварийната ситуация

Компетентности

·М
 оже самостоятелно да обслужва и контролира технологичното
оборудване, като проявява отговорност и прецизност

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Изпълнение на основни дейности в производството на тютюн и
тютюневи изделия
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Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място, суровини
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Демонстрира знания за основните етапи в прозводството на тютюн
и тютюневи изделия
За средство 2:
· Подготвя необходимите материали, суровини, машини, съоръжения,
пособия за изпълнение на изпитните задачи. Спазва технологичната
последователност на работата и разходните норми.
· Дейността е извършена по безопасен за личното здраве и околната
среда начин съобразно добрите производствени практики и добрите хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини,
съоръжения, инструменти, пособия и други. След приключване на
работата работното място е подредено и почистено.

ЕРУ 41
Наименование на единицата:

Производство на различни видове цигари

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 41.1:

Участва в производството на несоусирани цигари

Знания

·И
 дентифицира технологията за производство на несоусирани цигари
· Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за
производство на несоусирани цигари
· Описва инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
· Описва начина за извършване на „средна проба“
· Описва инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже да произвежда несоусирани цигари, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 41.2:

Участва в производството на соусирани цигари

Знания

·И
 дентифицира технологията за производство на соусирани цигари
· Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за
производство на соусирани цигари
· Описва инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
· Познава сензорния анализ
· Описва начина за извършване на „средна проба“
· Назовава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

· Д исциплинирано и прецизно произвежда соусирани цигари

Резултат от учене 41.3:

Участва в производството на цигари с ацетатен филтър

 зема проба за анализ
В
Разчита технологичните схеми
Подготвя технологичното оборудване
Работи с технологичното оборудване
Работи с измервателни и лабораторни прибори
Попълва работна/технологична документация

 зема проба за анализ
В
Извършва сензорен анализ
Разчита технологични схеми
Работи с технологичното оборудване
Работи с измервателни и лабораторни прибори
Попълва работна/технологична документация
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Знания

·О
 писва технологията за производство на филтърен материал
· Обяснява инструкциите за работа с измервателни и лабораторни
прибори
· Дефинира технологията за производство на цигари с ацетатен филтър
· Описва устройството и принципа на действие на съоръженията за
производство на цигари с ацетатен филтър
· Описва консумативите и тяхното предназначение
· Обяснява инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже отговорно и прецизно да произвежда цигари с ацетатен филтър

Резултат от учене 41.4:

Участва в производството на цигари с активен въглен

Знания

·И
 дентифицира технологията за производство на филтърен материал
с активен въглен
· Обяснява инструкциите за работа с измервателни и лабораторни
прибори
· Дефинира технологията за производство на цигари с активен въглен
· Описва устройството и принципа на действие на съоръженията за
производство на цигари с активен въглен
· Описва суровините и спомагателните материали
· Обяснява инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд
· Познава изискванията към качеството на цигарите с активен въглен

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже да произвежда цигари с активен въглен, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Изпълнение на производствена дейност

 зема проба
В
Разчита технологичните схеми
Извършва технологичните операции
Работи с измервателни и лабораторни прибори
Попълва работна/технологична документация

 зема проба
В
Разчита технологичните схеми
Извършва технологичните операции
Работи с измервателни и лабораторни прибори
Попълва работна/технологична документация

Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място, суровини
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Демонстрира знания за производството на различни видове цигари
За средство 2:
· Подготвя необходимите материали, суровини, машини, съоръжения,
пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и разходните норми.
· Дейността е извършена по безопасен за личното здраве и околната
среда начин съобразно добрите производствени практики и добрите хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини,
съоръжения, инструменти, пособия и други. След приключване на
работата работното място е подредено и почистено.

ЕРУ 42
Наименование на единицата:

Производство на различни видове тютюневи изделия

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост
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Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 42.1:

Участва в производството на пури и пурети

Знания

·И
 дентифицира технологията за производство на пури и пурети
· Обяснява инструкциите за работа с измервателни и лабораторни
прибори
· Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за
производство на пури и пурети
· Описва суровините и спомагателните материали
· Обяснява инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд
· Познава изискванията към качеството на тютюневите изделия

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже да произвежда пури и пурети, като проявява съобразителност,
отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 42.2:

Участва в производството на тютюн за смъркане

Знания

·О
 писва технологията за производство на тютюн за смъркане
· Обяснява инструкциите за работа с измервателни и лабораторни
прибори
· И дентифицира технологията за производство на тютюн за смъркане
· Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за
производство на тютюн за смъркане
· Описва суровините и спомагателните материали
· Обяснява инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд
· Познава изискванията към качеството на тютюневите изделия

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

·О
 тговорно и ангажирано участва в производството на тютюн за
смъркане

Резултат от учене 42.3:

Участва в производството на тютюн за ръчно свиване на цигари

Знания

·И
 дентифицира технологията за производство на тютюн за ръчно
свиване на цигари
· Обяснява инструкциите за работа с измервателни и лабораторни
прибори
· Дефинира технологията за производство на тютюн за ръчно свиване
на цигари – ширина на ряза
· Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за
производство на тютюн за ръчно свиване на цигари
· Описва суровините и спомагателните материали
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд
· Познава изискванията към качеството на тютюневите изделия

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

·М
 оже да произвежда тютюн за ръчно свиване на цигари, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 42.4:

Участва в производството на тютюн за лула

 зема проба
В
Разчита технологичните схеми
Извършва технологичните операции
Работи с измервателни и лабораторни прибори
Попълва работна/технологична документация

 зема проба
В
Разчита технологичните схеми
Извършва технологичните операции
Работи с измервателни и лабораторни прибори
Попълва работна/технологична документация

 зема проба
В
Разчита технологичните схеми
Извършва технологичните операции
Работи с измервателни и лабораторни прибори
Попълва работна/технологична документация
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Умения

Компетентности
Резултат от учене 42.5:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 42.6:
Знания

Умения
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Резултат от учене 42.7:
Знания
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·Д
 ефинира технологията за производство на тютюн за лула
· О писва инструкциите за работа с измервателни и лабораторни
прибори
· Дефинира технологията за производство на тютюн за лула – ширина
на ряза, силно соусиране и ароматизиране
· Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за
производство на тютюн за лула
· Описва суровините и спомагателните материали
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд
· Познава изискванията към качеството на тютюневите изделия
· Взема проба
· Разчита технологичните схеми
· Извършва технологичните операции
· Работи с измервателни и лабораторни прибори
· Попълва работна/технологична документация
· Може да произвежда тютюн за лула, като проявява съобразителност,
отговорност, прецизност и ангажираност
Участва в производството на тютюн за наргиле
· Дефинира технологията за производство на тютюн за наргиле
· Дефинира инструкциите за работа с измервателни и лабораторни
прибори
· Знае технологията за производство на тютюн за наргиле – силно
соусиран тютюн „Томбакия“
· Дефинира устройството и принципа на действие на съоръженията за
производство на тютюн за наргиле
· Описва суровините и спомагателните материали
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд
· Познава изискванията към качеството на тютюневите изделия
· Взема проба
· Разчита технологичните схеми
· Извършва технологичните операции
· Работи с измервателни и лабораторни прибори
· Попълва работна/технологична документация
· Може да произвежда тютюн за наргиле, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност
Участва в производството на тютюн за дъвчене
· Дефинира технологията за производство на тютюн за дъвчене
· О писва инструкциите за работа с измервателни и лабораторни
прибори
· Дефинира технологията за производство на тютюн за дъвчене – тютюн във формата на ролки, ленти, кубчета и блокчета
· Дефинира устройството и принципа на действие на съоръженията за
производство на тютюн за дъвчене
· Описва суровините и спомагателните материали
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд
· Познава изискванията към качеството на тютюневите изделия
· Взема проба
· Разчита технологичните схеми
· Извършва технологичните операции
· Работи с измервателни и лабораторни прибори
· Попълва работна/технологична документация
· Може да произвежда тютюн за дъвчене, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност
Участва в производството на тютюнево фолио
· Дефинира технологията за производство на тютюнево фолио
· Описва принципа на работа и устройството на оборудването и апаратурата за производство на тютюнево фолио
· Запознат е с технологичната документация
· Работи със специфично оборудване
· Взема контролна проба
· Извършва технологичните операции
· Попълва работна/технологична документация
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Компетентности

·М
 оже да произвежда тютюнево фолио, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Изпълнение на производствена дейност

Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място, суровини
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Демонстрира знания за производството на различни видове тютюневи изделия
За средство 2:
· Подготвя необходимите материали, суровини, машини, съоръжения,
пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и разходните норми.
· Дейността е извършена по безопасен за личното здраве и околната
среда начин съобразно добрите производствени практики и добрите хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини,
съоръжения, инструменти, пособия и други. След приключване на
работата работното място е подредено и почистено.

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на растител
ни масла, маслопродукти и етерични масла“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 43
Наименование на единицата:

Приемане и съхранение на суровините за производство на растителни
и етерични масла

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 43.1:

Приема и окачествява суровини за растителни масла

Знания

·П
 ознава нормативните изисквания и правилата за вземане на средна
проба от различни маслодайни суровини
· Дефинира физико-химичните показатели за окачествяване на маслодайните семена
· Описва методите за анализ на маслодайните суровини
· Назовава основните правила за безопасна работа при приемане на
маслодайните семена
· Запознат е с основните принципи на системата НАССР

Умения

·
·
·
·

Компетентности

·О
 тговорно приема и окачествява суровини за производство на растителни масла, спазвайки основните правила за безопасна работа

Резултат от учене 43.2:

Приема и окачествява суровини за производство на етерични масла

Знания

·О
 писва основните суровини за получаване на етерични масла и начина на отлагането им в растенията
· Дефинира изискванията при приема на етеричномаслените суровини и правилата за вземане на средна проба
· Дефинира физико-химичните показатели за окачествяване на етеричномаслени суровини
· Знае основните правила за безопасна работа при приемане на етеричномаслени суровини

 зема средна проба
В
Попълва дневник за входящ контрол
Изпълнява изискванията на системата НАССР за анализ и контрол
Прилага правилата за безопасна работа при приемане и лабораторен
анализ на маслодайни семена
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Умения

·В
 зема средна проба от етеричномаслени суровини
· Попълва дневник за входящ контрол
· Прилага правилата за безопасна работа при приемане на етеричномаслени суровини

Компетентности

·П
 роявява ангажираност при приема и окачествява етеричномаслените суровини

Резултат от учене 43.3:

Осигурява оптимални условия за съхранение на маслодайни суровини

Знания

·
·
·
·

Умения

·П
 роверява изправността на транспортните съоръжения и машините
за почистване
· Работи с машините за почистване на семената
· С леди показанията на термометрите за дистанционно измерване на
температурата в различни точки на съхраняваните семена
· Разпознава признаците на самозагряване и предприема необходимите мерки за отстраняването му
· Попълва входящ дневник
· Изпълнява изискванията на системата НАССР за анализ и контрол
на критичните контролни точки

Компетентности

·О
 тговорно осигурява оптимални условия за съхранение на маслодайни суровини

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Изпълнение на основни дейности при приемане и съхранение на
суровините

 ефинира режимите за съхранение на маслодайни семена
Д
Описва факторите, които влияят при съхранение на семената
Изброява видовете складове
Познава устройството и принципа на действие на транспортните
съоръжения и машините за почистване на семената (сепараторите)
· Описва правилата за експлоатация и безопасно обслужване на технологичното оборудване
· Запознат е с основните принципи на системата НАССР

Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място, суровини
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Демонстрира знания за окачествяване и съхранение на суровините
За средство 2:
· Подготвя необходимите материали, суровини, машини, съоръжения и пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата. Дейността е извършена
по безопасен за личното здраве и околната среда начин съобразно
добрите производствени практики и добрите хигиенни практики.
Демонстрира умения за работа с машини, съоръжения, пособия и
други. След приключване на работата работното място е подредено
и почистено.

ЕРУ 44
Наименование на единицата:

Производство на растителни масла

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 44.1:

Участва в производството на растителни масла чрез пресоване
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Знания

·И
 дентифицира същността на технологичните процеси при получаване на растителни масла чрез пресуване
· Обяснява принципа на действие и устройството на технологичното
оборудване
· Описва начина за вземане на проби
· Описва инструкциите за работа с измервателни прибори
· Дефинира условията за нормална работа при обслужване на технологичното оборудване и възможните аварийни показатели
· Изброява възможните аварийни ситуации
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

Умения

·Р
 аботи с технологичното оборудване
· Извършва технологичните операции при производството на растителни масла чрез пресуване
· Взема проби от различни етапи на технологичния процес
· Работи с измервателни прибори
· Разпознава признаците на аварийната ситуация
· Прилага мерки за реагиране, подходящи за съответната аварийна
ситуация
· Разчита технологични схеми
· Попълва работна/технологична документация
· Прилага правилата за ЗБУТ

Компетентности

·М
 оже самостоятелно да произвежда растителни масла чрез пресуване, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и
ангажираност

Резултат от учене 44.2:

Участва в производството на растителни масла чрез екстракция

Знания

·Д
 ефинира същността на процеса екстракция и факторите, които
влияят върху степента и скоростта на екстрахиране
· Познава устройството и принципа на действие на машините, апаратите и съоръженията в екстракционен цех
· Описва технологията за производство на растителни масла чрез
екстракция
· Описва начина за вземане на проби
· Обяснява инструкциите за работа с измервателни и лабораторни
прибори
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания, здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана

Умения

·Р
 азчита технологични схеми
· Обслужва апаратите, машините и съоръженията в екстракционен цех
· Извършва технологичните операции при производство на растителни масла чрез екстракция
· Работи с измервателни и лабораторни прибори
· Взема проби при различните етапи на технологичния процес
· Разчита резултатите от пробите
· Попълва работна/технологична документация
· И нспектира и контролира изпълнението на изискванията за противопожарна охрана и за ЗБУТ

Компетентности

·О
 тговорно участва в екип по произвеждане на растителни масла
чрез екстракция

Резултат от учене 44.3:

Участва в производството на пресовите и екстракционни растителни
масла

Знания

·И
 дентифицира същността и методите за рафиниране на маслата
· Дефинира технологичните схеми за рафиниране
· Познава устройството и принципа на действие на технологичното
оборудване
· Описва технологията за рафиниране на маслата
· Запознат е с техническата и технологичната документация
· Обяснява инструкциите за работа с измервателни и лабораторни
прибори
· Познава начина за вземане на проби
· Запознат е със системата НАССР за анализ и контрол на критични
контролни точки
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Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

· М
 оже самостоятелно да рафинира пресови и екстракционни растителни масла, като проявява съобразителност, отговорност и прецизност

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Изпълнение на производствена дейност

 азчита технологични схеми
Р
Работи с апаратите, машините и съоръженията в цех за рафиниране
Извършва технологичните операции при рафиниране на маслата
Работи с измервателни и лабораторни прибори
Взема проби от различни етапи на технологичния процес
Изпълнява изискванията на системата НАССР за анализ и контрол
на критичните контролни точки

Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място, суровини и материали
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Демонстрира знания за основните етапи при производството на растителни масла и рафинирането им
За средство 2:
· Подготвя необходимите материали, суровини, машини, апарати и
съоръжения за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и разходните норми.
· Дейността е извършена по безопасен за личното здраве и околната
среда начин съобразно добрите производствени практики и добрите
хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машините,
апаратите, съоръженията и други. След приключване на работата
работното място е подредено и почистено.

ЕРУ 45
Наименование на единицата:

Производство на етерични масла

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 45.1:

Участва в производството на етерични масла чрез дестилация

Знания

·О
 писва начина за вземане на проби
· Дефинира методите за дестилация в зависимост от етеричномаслената суровина
· Дефинира технологичната схема за получаване на етерични масла
чрез дестилация
· Дефинира устройството и принципа на действие на дестилационните апарати и спомагателното оборудване
· И дентифицира същността на технологичните процеси при получаване на етерични масла чрез дестилация и режима на провеждането им
· Обяснява инструкциите за работа с измервателните и лабораторните прибори
· Назовава добрите производствени практики и добрите хигиенни
практики

Умения

·В
 зема проби
· Избира вида на дестилация в зависимост от етеричномаслената суровина
· Разчита технологични схеми
· Обслужва технологичното оборудване
· Извършва технологичните операции при получаване на етерични
масла чрез дестилация, като спазва технологичния режим
· Работи с измервателните и лабораторните прибори
· Попълва работна/технологична документация
· Изпълнява изискванията на ДПП и ДХП
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Компетентности

·О
 тговорно участва в екип в производството на етерични масла чрез
дестилация

Резултат от учене 45.2:

Участва в производството на етерични масла чрез екстракция

Знания

·О
 писва начина за вземане на проби
· Дефинира технологичната схема за получаване на етерични масла
чрез екстракция
· Описва основните технологични операции при производство на етерични масла чрез екстракция
· Познава устройството и принципа на действие на екстракционните
апарати и спомагателното оборудване
· Изброява продуктите от отделните етапи при екстрахиране на етеричномаслените суровини
· Обяснява инструкциите за работа с измервателни и лабораторни
прибори
· Описва начина за оползотворяване на отпадъците от производството и за опазване на околната среда
· Изброява видовете синтетични ароматични вещества
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания, здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана

Умения

·
·
·
·
·
·
·
·
·

 зема проби
В
Разчита технологични схеми
Обслужва технологичното оборудване
Извършва технологичните операции при производството на етерични масла чрез екстракция
Работи с измервателни и лабораторни прибори
Оползотворява отпадъците от производството
Изработва синтетични ароматични вещества
Попълва работна/технологична документация
Изпълнява инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания, здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана

Компетентности

· О тговорно участва в екип при производството на етерични масла

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Изпълнение на производствена дейност

Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място, суровини
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Демонстрира знания за производството на различни етерични масла
За средство 2:
· Подготвя необходимите суровини, материали, апарати, машини и
съоръжения за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работа. Дейността е извършена по
безопасен начин за личното здраве и околната среда.
· Демонстрира умения за работа с апарати, машини, съоръжения и
други. След приключване на работата работното място е подредено
и почистено.

ЕРУ 46
Наименование на единицата:

Производство на маслопродукти

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 46.1:

Участва в производството на маргарин
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Знания

·О
 писва суровините за производство на маргарин и техните свойства
· Познава подготовката на суровините и последователността при
смесването им
· Дефинира начина за вземане на проби
· Познава устройството и принципа на действие на машините, апаратите и съоръженията за производство на маргарин
· Описва технологията за производство и съхранение на маргарин
· Обяснява инструкциите за работа с измервателни и лабораторни
прибори
· Запознат е с технологичната документация
· Запознат е с НАССР системата за анализ и контрол на критичните
точки

Умения

·П
 одготвя суровините за производство на маргарин
· Разчита и изпълнява рецептура, добавяйки суровините в определена
последователност
· Взема проби
· Разчита технологични схеми
· Извършва технологичните операции при производството на маргарин
· Работи с измервателни и лабораторни прибори
· Попълва работна/технологична документация
· Изпълнява изискванията на системата НАССР за анализ и контрол
на критичните контролни точки

Компетентности

·М
 оже да произвежда маргарин, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 46.2:

Участва в производството на майонеза

Знания

·О
 писва суровините за производство на майонеза и подготовката им
· Изброява последователността на смесване на суровините
· Описва начина на вземане на проби при различни етапи на технологичния процес
· Познава устройството и принципа на действие на апаратите, машините и съоръженията за производство на майонеза
· Дефинира технологията за производство и съхранение на майонеза
· Познава инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
· Назовава добрите производствени практики и добрите хигиенни
практики

Умения

·П
 одготвя суровините за производство на майонеза
· Изпълнява рецептурата, като изработва майонезена паста и прибавя
останалите суровини в определена последователност
· Взема проби
· Разчита технологични схеми
· Работи с технологичното оборудване
· Извършва технологичните операции при производство на майонеза
· Работи с измервателни и лабораторни прибори
· Изпълнява изискванията на ДПП и ДХП
· Попълва работна/технологична документация

Компетентности

·М
 оже да произвежда майонеза, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 46.3:

Участва в процесите на разлагане на мазнини

Знания

·О
 писва начина за вземане на проби
· Дефинира технологията за разлагане на мазнините на глицерин и
мастни киселини
· Познава устройството и принципа на действие на автоклавите, апаратите и съоръженията
· Дефинира основните изисквания за провеждане на технологичния
процес и причините за нарушения на технологичния режим
· Познава инструкциите за работа с измервателни и лабораторни
прибори
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд
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Умения

·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

·Р
 аботи дисциплинирано в екип в процесите на разлагане на мазнини, спазвайки ЗБУТ

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Изпълнение на производствена дейност

 зема проби
В
Разчита технологични схеми
Работи с технологичното оборудване
Извършва технологичните операции при разлагане на мазнини
Работи с измервателни и лабораторни прибори
Попълва работна/технологична документация
Прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд

Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място, суровини
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Демонстрира знания за производството на различни видове масло
продукти
За средство 2:
· Подготвя необходимите материали, суровини, апарати, машини,
съор ъжения, пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва
технологичната последователност на работата и разходните норми.
· Дейността е извършена по безопасен за личното здраве и околната
среда начин съобразно добрите производствени практики и добрите
хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини, апарати, съоръжения, инструменти, пособия и други. След приключване на работата работното място е подредено и почистено.

ЕРУ 47
Наименование на единицата:

Производство на парфюмерийно-козметични продукти

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията:

Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 47.1:

Участва в производството на домакински и тоалетни сапуни

Знания

·Д
 ефинира начина за вземане на проби
· Описва технологията за производство и съхранение на домакински
и тоалетни сапуни
· Описва добавките към сапуна и рецептурата
· Познава устройството и принципа на действие на машините, апаратите и съоръженията за получаване на сапунена маса и обработката
до домакински и тоалетен сапун
· Знае изискванията на ДХП, ДПП и ЗБУТ
· Обяснява инструкциите за работа с измервателни и лабораторни
прибори

Умения

·В
 зема проби
· Разчита технологични схеми
· Извършва технологичните операции при получаване на сапунена
маса и обработката є до домакински и тоалетен сапун
· Дозира добавките към сапуна съобразно рецептурата
· Работи с технологичното оборудване
· Работи с измервателните и лабораторните прибори
· Изпълнява изискванията на ДПП и ДХП
· Попълва работна/технологична документация

Компетентности

·М
 оже да произвежда домакински и тоалетни сапуни, като проявява
съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 47.2:

Участва в производството на синтетични миещи и перилни средства
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Знания

·О
 писва суровините за производство на синтетични миещи и перилни средства и техните свойства
· Знае рецептурите на различните синтетични миещи и перилни
средства
· Описва начина на вземане на проби
· Обяснява инструкциите за работа с измервателни и лабораторни
прибори
· Дефинира технологията за производство на синтетични миещи и
перилни средства (прахообразни, течни, пастообразни)
· Назовава добрите производствени практики/стандарти и добрите
хигиенни практики
· Познава устройството и принципа на действие на апаратите, машините и съоръженията
· Запознат е с технологичната документация

Умения

·П
 одготвя суровините за производство на синтетични миещи и перилни средства
· Изпълнява рецептури, добавя суровините в определена последователност
· Взема проби
· Разчита технологични схеми
· Изпълнява изискванията на ДПП и ДХП
· Извършва технологичните процеси при производството на синтетични миещи и перилни средства
· Работи с технологичното оборудване
· Работи с измервателните и лабораторните прибори
· Попълва технологичен дневник

Компетентности

·М
 оже да произвежда синтетични миещи и перилни средства, като
проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Изпълнение на производствена дейност

Условия за провеждане на оце За средство 1:
· Учебен кабинет
няването:
За средство 2:
· Оборудвано работно място, суровини
Критерии за оценяване:

За средство 1:
· Демонстрира знания за производството на миещи и перилни средства и продукти
За средство 2:
· Подготвя необходимите материали, суровини, апарати, машини,
съор ъжения, пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва
технологичната последователност на работата и разходните норми.
· Дейността е извършена по безопасен за личното здраве и околната
среда начин съобразно добрите производствени практики и добрите хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с апарати,
съоръжения, инструменти, пособия и други. След приключване на
работата работното място е подредено и почистено.

4. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в
учебни кабинети, а по практика – в учебни
работилници или базови обекти (предприятия), при предварително сключени договори.
4.1. Учебен кабинет
Основното оборудване на кабинета по
теория включва работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), работно място
на обучаващия (работна маса и стол), учебна
дъска, шкафове, гладка свободна стена за
окачване на табла, платно за прожектиране,
дъска за писане, други средства за обучение
и дидактическа техника. Учебни пособия за

различните специалности: демонстрационни
макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни
продукти.
4.2. Учебни работилници и лаборатории
Учебните работилници се оборудват с
машини и съоръжения, както и с техническа
и справочна документация съобразно всяка
специалност. Учебните работилници осигуряват работни места за всички обучавани,
както и едно работно място за обучаващия.
4.2.1. Основно оборудване за специалност
„Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи“
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Приемни съоръжения, силозни клетки,
сепаратори, шелмашина, четкомашина, овлажнителни апарати, кондиционери, валцмашини,
планзихтери, грисмашини, бъркачки, машини
за пакетиране, дозатори, лющачни машини,
ч у кови д роби л к и, ма г н и т н и сепарат ори,
циклони, смесители, пулверизаторни дюзи,
инсталация за гранулиране и др.
Лаборатория: храномер, влагомер, глутеномиячка, тестомесачка, диафаноскоп, мелничка за смилане, лабораторен планзихтер,
техническа и аналитична везна, сушилня,
термостат, прибори, пособия и др.
4.2.2. Основно оборудване за специалност
„Производство на хляб, хлебни и сладкарски
изделия“
Работна маса, везна, тестомесачна машина, миксер, машина за обработка на тесто,
фермен та ц ион на к амера, с ъор ъжен и я за
топлинна обработка (пещ, котлони, съоръжения за пържене), хладилни камери, ръчни
инструменти и инвентар, три мивки, столове
и учебна дъска.
Лаборатория: аналитична и техническа
везна, дестилатор, термостат, водна баня,
сушилня, глутеномиячка, печка, хладилник,
камина, ексикатор, прибори, пособия и др.
4.2.3. Основно оборудване за специалност
„Производство и преработка на мл яко и
млечни продукти“
Приемни съоръжения, съдове за съхранение, цент рофу ги, хомогенизатори, топлообменни апарати (пастьоризатори и др.),
замразяващи апарати, сушилни, заквасочник,
маслоизготвители, сиреноизготвители, разфасовъчни и пакетиращи машини за мляко и
млечни продукти, преси, агрегат за формиране
на кашкавал, вани, опаковъчен вакуумапарат,
волфмашина, термостатна камера, хладилна
камера и др.
Лаборатория: апаратура за определяне на
масленост, рефрактометър, електронни везни,
сушилня, микроскопи, прибори и др.
4.2.4. Основно оборудване за специалност
„Производство на месо, месни продукти и риба“
Транспортен път, маси за обезкостяване с
неръждаеми плотове, съоръжения за рязане,
волфмашина, кутермашина, ледогенератор,
бъркачна машина, шприцмашина, тумблер,
съдове за мариноване, пълначна машина, автомати за дозиране и клипсоване, термична
камера, димогенератор, опаковъчна техника,
тегловни автомати, хладилни камери и работни
инструменти.
Лаборатория: технико-химична и аналитична везна, центрофуга, ексикатор, електрическа сушилня с автоматичен терморегулатор,
дестилатор, водна баня, муфелна пещ, апарат
на Соксле, Келдалов апарат, рН метър, арео
метри, епруветки на Тиле, трихинелоскоп,
миксер, ножици, пинсети, скалпели, реактиви,
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лабораторни прибори и пособия (епруветки,
колби, пипети, бюрети, фунии, мерителни
цилиндри, филтри, термометри и др.).
4.2.5. Основно оборудване за специалност
„Производство на консерви“
Приемни съоръжения, машини и съоръжения за предварителна обработка на плодове и
зеленчуци, пасирмашини, дробилки, мелници,
бланшори, пържилни вани, стерилизатори,
сушилни, охладителни и замразвателни апарати, вакуумизпарителни инсталации, преси,
цент рофу ги, хомогенизатори, деаератори,
филтри, помпи, депозитни съдове, конфитюрни казанчета, пастьоризатори, машини
за пълнене, затваряне и опаковане на консерви и др.
Лаборатория: дестилатор за вода, хладилник, хомогенизатор, рефрактометър, рН
метър, сушилня, водна баня, муфелна пещ,
технически и аналитични везни, термостат,
камина, микроскоп, автоклав, центрофуга,
спектрофотометър, спектрален колориметър,
апарат на Хьоплер, желеметър, пектинометър,
термометри, ареометри, прибори и др.
4.2.6. Основно оборудване за специалност
„Производство на алкохолни и безалкохолни
напитки“
Приемни съоръжени я, г роздомелачк и,
оцедвачи, преси, винификатори, винематици, сулфодозатори, помпи, филтри, фризери,
пастьоризатори, апарати за производство на
малц и пивна мъст, ферментатори, ацетатори,
сатуратори, дестилационни апарати, машини
и съоръжения за бутилиране и опаковане на
напитки.
Лаборатория: дестилационен апарат, аналитична и техническа везна, рефрактометър,
спектрофотометър, афрометър, хайсметър,
поляриметър, ебулиометър на Салерон-Дюжарден, рН метър, водна баня, апарат за
летлива киселинност, апарат на Киелдал,
портативна мелница, озахарителен (майш)
апарат, фаринотом, сушилня и др.
4.2.7. Основно оборудване за специалност
„Производство на захар и захарни изделия“
Приемни съоръжения за суровини, резачки,
дифузна уредба, екстрактори, преддефекатор,
дефекатор, сатуратор, филтри, вакуумапарати,
центрофуги, кристализатори, мелници, сита,
сепаратори, вакуумфилтри, лавьор, автоклав,
неутрализатор, месачни машини, изтеглящи
машини, дражир барабани, машини за производство на шоколадови изделия, халва, локум,
бисквити, вафли, драже бонбони, фонданови
бонбони, желирани бонбони, млечно-маслени
бонбони, машини за опаковка и разфасоване
на готовите захарни изделия и др.
Лаборатория: рефрактометри, поляриметри, сушилни, техническа и аналитична везна,
апарат на Соксле, прибори и др.
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4.2.8. Основно оборудване за специалност
„Производство на тютюн и тютюневи изделия“
Сушилни съоръжения, апаратура за регулиране на влажност и температура, сортировачи,
смесители, тютюноизграждащи агрегати, кантари, ферментационни камери, вакуумнавлажнителни камери, резачни машини, барабани за
охлаждане, обезпрашаване и подсушаване на
тютюна, машини и съоръжения за преработка на тютюневите жили, цигарени машини,
машини за производство на цигарени филтри,
филтропоставящи, опаковъчни, целофаниращи, пачкиращи и кашонир машини.
Лаборатория: апаратура за определяне на
влагосъдържание, апаратура за определяне
на катран, прибори и др.
4.2.9. Основно оборудване за специалност
„Производство на растителни масла, масло
продукти и етерични масла“
Сепаратори, валцови машини, апарати за
влаготоплинна обработка, шнекови преси,
филтри, екстрактори, дестилатори, етажен
изпарител, дестилационни апарати за етерични
масла, охладители, кохобационна инсталация,
флорентински съдове, хидрататори, неутрализатори, кристализатори, обезмирисители,
автоклави за безреактивно разлагане, вакуумизпарители, дестилатори за глицерин,
дестилатори за мастни киселини, апарати за
осапунване, вакуумсушилни апарати, шнекови смесители, щрангпреси, щамппреси,
автоматични опаковащи машини, машини и
апарати за маргарин и майонеза.
Лаборатория: влагомери, сушилни, муфелна
пещ, водна баня, рефрактометър, Сокслетов
апарат, PH метър, техническа и аналитична
везна, ексикатор, колориметър, ареометър,
поляриметър, дестилатор за вода, бюрети,
пипети, колби и др.
5. Изисквания към обучаващите
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават
лица със завършено висше образование по
съответната специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление
№ 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица
без висше образование и без професионална
квалификация „учител“, ако са придобили
трета степен на професионална квалификация
по съответната специалност при условията и
по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години
обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания, умения
и компетентности.
6741
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НАРЕДБА № 18
от 23 август 2019 г.

за придобиване на квалификация по профе
сията „Програмист“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията
481010 „Програмист“ от област на образование
„Информатика“ и професионално направление
481 „Компютърни науки“ 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 481010 „Програмист“ съгласно
приложението към тази наредба определя
изискв анията за придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалността 4810101 „Програмно осигуряване“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6
от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват типови учебни
планове за ученици, учебни планове за лица,
навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към
кандидатите, описанието на професи ята,
единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт
за придобиване на квалификация по професията 481010 „Програмист“ включва общата,
отрасловата и специфичната професионална
подготовка с необходимите професионални
компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на
професията след завършване на обучението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3,
разработени въз основа на тази наредба, се
прилагат от учебната 2019/2020 година 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 професиона лна
квалификация по професията в системата
на у чилищното образование до у чебната
2018/2019 година включително, се обучават и
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завършват обучението си по учебните планове
и учебните програми, които са действали при
постъпването им.
(3) Лицата, навършили 16 години, които към
влизане в сила на тази наредба се обучават в
квалификационен курс, завършват обучението
си по учебните планове и учебните програми,
по които са започнали.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона
за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 20 от 2004 г. за
придобиване на квалификация по професия
„Програмист“ (ДВ, бр. 104 от 2004 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 при
добиване на квалификация по професията
„Програмист“
Професионално направление:
481

Компютърни науки

Професия:
481010

Програмист

Специалност:

Степен на професионална квалификация

4810101 Програмно осигу- Втора
ряване
Ниво на квалификация спо- Ниво на квалифиред Европейската квалифи- кация според Накационна рамка (ЕКР): 3
ционалната квалификационна рамка
(НКР): 3

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 втора степен на професионална квалификация по професията
„Програмист“ от Списъка на професиите за
професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от (утвърден от министъра на
образованието и науката със Заповед № РД09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм. Заповед
№ РД-09-296 от 19.02.2018 г.) изискванията за
входящото минимално образователно равнище
към кандидатите са:
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за ученици – завършено основно образование;
за лица, навършили 16 години – завършен
първи гимназиален етап.
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 е придобита първа
степен на професионална квалификация от
същата област на образование.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Програмист“ или по част от нея чрез
валидиране на придобити с неформално или
информално учене резултати от ученето се
осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г.
за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности
(ДВ, бр. 96 от 2014 г., в сила от 1.01.2015 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.)
Програмистът работи с компютри (включително виртуални машини, облачна инфраструктура и мобилни устройства), операционни
системи, езици за програмиране, специализирана литература, техническа документация
и др. В дейността си той използва текстообработващи системи, електронни таблици и
системи за презентации, системи за управление
на виртуални машини, интегрирани среди за
разработка, системи за управление на бази
от данни, системи за контрол на версиите
на изходния код, системи за управление на
проекти, сървърни технологии.
Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Програмист“ умее да работи с всички устройства от
конфигурацията на компютърната система
(КС) и периферните устройства (ПУ), като
познава принципното устройство и действие
на компютърните системи и на основни видове ПУ. Свободно използва възможностите на
текстообработващи системи, електронни таблици и програми за презентации, средства за
архивиране на данни, средства за диагностика и
отстраняване на компютърни вируси, средства
за защита на информацията. Програмистът
инсталира, конфигурира и администрира необходимия системен и приложен софтуер за
работа с КС, инсталира интегрирани среди
за разработка и конфигурира компонентите,
свързани с разработката на софтуер, както и
инсталира и конфигурира бази от данни, умее
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да съставя и разчита софтуерна документация.
Познава различни видове процеси за разработка на софтуер, както и терминологията и
основните процеси в софтуерното тестване;
познава и следи различни показатели на
качеството на софтуерни продукти и работи
свободно с бази от данни.
Програмистът работи свободно с обект
но-ориентирана парадигма, с библиотеки,
работещи с файлове, както с библиотеки за
изграждане на графичен потребителски интерфейс. Той познава стандартни алгоритми
и структури от данни и умее да ги прилага
при решаване на конкретни проблеми. Създава програмни продукти по готов проект,
прилагайки обектно-ориентирани езици за
програмиране, умее да разработва и приложения, работещи с бази от данни.
Придобилият професионална квалификация по професията „Програмист“ познава
устройството на компютърни мрежи, стандартни мрежови протоколи и умее да реализира софтуерни системи, които комуникират
в рамките на компютърна мрежа. Изгражда
статични уеб страници по предварително
подготвен дизайн, проектира и изгражда динамични уеб базирани системи.
Програмистът спазва правните, етичните
и здравните норми за работа с информационните технологии (ИТ) и създава и поддържа
безопасна работна среда.
Рабо т но т о време на п рог ра м ис та е с
нормална продължителност в съответствие
с разпоредбите на Кодекса на труда. Той
може да работи и като самонаето лице, като
работното време в този случай е гъвкаво.
Възможно е да работи през почивни дни или
в извънстандартното работно време.
Работната дейност на програмиста се изпълнява в съответствие с Наредба № 7 от 2005 г.
за минималните изисквания за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд при
работа с видеодисплеи (ДВ, бр. 70 от 2005 г.).
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията
„Програмист“, могат да продължат обучението си за придобиване на трета степен на
професионална квалификация по професия
„Системен програмист“ или по професия
„Приложен програмист“ от професионално
направление 481 „Компютърни науки“. При
продължаващото професионално обучение
усвоените единици резултати от учене по отрасловата професионална подготовка се признават и се организира обучение за усвояване
на единиците резултати от учене по общата
професионална подготовка за професии от
трета степен на професионална квалификация,
както и за усвояване на единиците резултати
от учене по специфичната професионална
подготовка.
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Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Програмист“
могат да повишават квалификацията си чрез
обучение в курсове и семинари, участие в
конференции, специализирани национални
и международни изложения, състезания и
конкурси, работни срещи и други прояви,
организирани от бранша.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД – 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г.
на министъра на труда и социалната политика,
посл. изм. и доп. със Заповед № РД-01-1093
от 19.12.2018 г.
Лицата, придобили квалификация по професията „Програмист“, намират професионална реализация в предприятия, фирми и
организации, които проектират и произвеждат
програмни продукти, поддържат и обслужват
информационни системи за клиенти, които
ползват компютърна техника.
Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията „Програмист“ може да постъпва на работа на следните
длъжности от НКПД – 2011:
3512-3007 Консултант, поддръжка на софтуер;
3512-3008 Оператор, инсталиране на софтуер;
3512-3001 Техник, компютърно програмиране;
3512-3011 Специалист, поддръжка приложения;
3514-3001 Администратор, уеб сайт;
3514-3002 Техник, уеб сайт;
3514-3003 Уебмастер;
3514-3004 Мениджър, уеб сайт,
както и на други близки до тях длъжности
или допълнени при актуализиране на НКПД.
3. Списък на Единиците резултати от учене
(ЕРУ)
Обща професионална подготовка за втора
степен на професионална квалификация
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
Р У 1.1. Спазва хигиенните норми и
здравословните и безопасни условия на
труд на работното място
Р У 1.2. Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда
Р У 1.3. Предотвратява и овладява аварийни ситуации
ЕРУ 2. Икономика
Р У 2.1. Познава основите на пазарната
икономика
Р У 2.2 Познава характеристиките на
производствената дейност във фирмата/
предприятието
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ЕРУ 3. Предприемачество
Р У 3.1. Познава основите на предприемачеството
Р У 3.2. Формира предприемаческо поведение
Отраслова професионална подготовка
ЕРУ 4. Организация на труда
РУ 4.1. Подготовка на работното място
РУ 4.2. Организация на работното място
ЕРУ 5. Комуникация и чужд език
РУ 5.1. Общува ефективно в работния екип
Р У 5.2. Води ефективна бизнес комуникация
РУ 5.3. Владее чужд език по професията
ЕРУ 6. Математика (Важи за всички про
фесии от професионално направление „Компютърни науки“)
Р У 6.1. Извърш ва базов а на л из на
функции
Р У 6.2. Борави с основните математически понятия, срещани в дискретната
математика
Р У 6.3. Борави с основните математически понятия, срещани в линейната
алгебра
РУ 6.4. Прилага различни бройни системи
Специфична професионална подготовка за
специалност „Програмно осигуряване“ – вто
ра степен на професионална квалификация
ЕРУ 7. Програмиране
Р У 7.1. Създава структурни програми с
процедурен език
Р У 7.2. Създава структурни програми,
управляващи входно-изходни потоци
ЕРУ 8. Алгоритми и структури от данни
Р У 8.1. Реализира и прилага структури
от данни и свързани с тях алгоритми
Р У 8.2. Реализира и прилага алгоритми
за сортиране
Р У 8.3. Реализира и прилага алгоритми
за търсене
Р У 8.4. Използва стандартна библиотека, реализираща функционалността на
речници и множества
Р У 8.5. Използва стандартна библиотека, реализираща функционалността
на графи
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 У 8.6. Използва стандартна библиотеР
ка, реализираща функционалността на
бинарни дървета
ЕРУ 9. Модели на програмиране
Р У 9.1. Използва обектно-ориентирания
модел
Р У 9.2. Използва събитийно-ориентирания модел
Р У 9.3. Създава софтуер, използващ
клиент-сървърни архитектури
ЕРУ 10. Софтуерна разработка
Р У 10.1. Използва различни видове операционни системи
Р У 10.2. Дефинира устройството на
компютъра
Р У 10.3. Обяснява разликата меж ду
среда за разработка и текстов редактор
Р У 10.4. Прилага стандартни средства
за компилация, интерпретация и изпълнение на програма
Р У 10.5. Реализира търсене и отстраняване на грешки и процес на „рефакториране“
Р У 10.6. Обяснява същността на клиентсървърни архитектури
Р У 10.7. Използва бази от данни и прилага CRUD операции над тях
Р У 10.8. Дефинира различни начини за
комуникация между системи
Р У 10.9. Назовава основни стандарти
за представяне и описание на данни в
текстов вид (xml, json)
EРУ 11. Работен процес
Р У 11.1. Владее основните процеси на
софтуерно тестване
Р У 11.2. Използва методологии за разработка на софтуер
Р У 11.3. Използва системи за контрол
на версията на изходния код
Р У 11.4. Следва процес на управление
на задачите
Р У 11.5. Работи с чужд код
EРУ 12. Уеб програмиране
Р У 12.1. Разработва клиентски уеб софтуер (Frontend)
Р У 12.2. Разработва сървърен уеб софтуер (Backend)

Описание на единиците резултати от учене
Обща професионална подготовка за втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 1
Наименование на единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Програмист

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 1.1:

Спазва хигиенните норми и здравословните и безопасни условия на
труд на работното място

БРОЙ 70
Знания
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· П
 ознава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд за конкретната трудова дейност
· Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване
на ЗБУТ
· З нае основните рискове за здравето и безопасността при конкретната трудова дейност
· З нае основните мерки за защита и средствата за сигнализация и
маркировка за осигуряване на ЗБУТ
Умения
· Прилага необходимите мерки за защита
· И зползва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване
на ЗБУТ
Компетентности
· И зпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки
за осигуряване на безопасност и здраве при работа
· Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
· И звършва трудовата дейност, като спазва нормативните разпоредби
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на
работното място
Резултат от учене 1.2:
Осъществява превантивна дейност по опазване на околната среда
Знания
· Познава основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се до конкретната трудова дейност
· З нае рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната
трудова дейност
· Познава основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
· Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на
опасни продукти
Умения
· Разпознава и съхранява опасни продукти и излезли от употреба
детайли, възли, материали, консумативи и др., спазвайки технологията за събиране и рециклиране (ако е приложимо)
Компетентности
· И зпълнява трудовата дейност при спазване изискванията и правилата за опазване на околната среда
Резултат от учене 1.3:
Предотвратява и овладява аварийни ситуации
Знания
· З нае основните рискови и аварийни ситуации
· Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна без
опасност
· И зброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни
ситуации
· Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ
Умения
· И зползва терминологията, свързана с аварийните ситуации
· С пазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
· С пазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации
· О казва първа помощ на пострадали при авария
Компетентности
· Разпознава рисковете, които могат да доведат до възникване на
пожар и/или авария
· Участва в овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна и
аварийна безопасност
Средства за оценяване:
Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане на оце За средства 1 и 2:
няването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
· В ладее теоретичните знания за:
· з дравословните и безопасни условия на труд на работното място;
· п ревантивната дейност за опазване на околната среда;
· овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ
на пострадали.
За средство 2:
· И збира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената рискова ситуация
· Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на
първа помощ
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ЕРУ 2
Наименование на единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Програмист

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

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

Умения

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

Компетентности

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

Резултат от учене 2.2:

Познава характеристиките на производствената дейност във фир
мата/предприятието

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/предприятието

Компетентности

· С
 пособен е да анализира основните икономически принципи в
контекста на дейността на дадена фирма/предприятие

Средства за оценяване:

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

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

За средство 1:
· В ладее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване
на проблема в зададения казус/сценарий

ЕРУ 3
Наименование на единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Програмист

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

·З
 нае същността на предприемачеството
· Знае видовете предприемачески умения

Умения

· А нализира практически примери за успешно управление

Компетентности

· Предлага нови идеи за ефективно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 3.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

·П
 ознава характеристиките на предприемаческото поведение
· Знае видовете предприемаческо поведение
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Умения

·П
 реценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на
работата

Компетентности

· Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Средства за оценяване:

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

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

За средство 1:
· Владее основните теоретични знания в областта на предприема
чеството
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
проблема в зададения казус/сценарий

Отраслова професионална подготовка
ЕРУ 4
Наименование на единицата:

Организация на труда

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията: Програмист
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 4.1:

Подготовка на работното място

Знания

· П
 ознава правилата за работа на работното място
· Описва технологията на работа
· Познава видовете инструктаж

Умения

· Р
 аботи с инструментите и машините, свързани с професионалната му дейност
· С пазва правилата за ЗБУТ

Компетентности

· Р
 аботи с инструментите и машините, свързани с професионалната му дейност, като спазва изискванията за ЗБУТ във фирмата/предприятието

Резултат от учене 4.2:

Организация на работното място

Знания

· П
 ознава правилата за рационална организация на работното
място

Умения

· Р
 аботи по схема, като спазва ЗБУТ
· О ткрива грешки от технологичен характер
· При техническа неизправност уведомява съответното длъжностно лице
· Поддържа ред и чистота на работното място

Компетентности

· И
 зпълнява в срок поставените задачи, като спазва изискванията
за качество
· С пособен е да отстранява грешки от технологичен характер

Средства за оценяване:

Средство 1:
· П исмен изпит
Средство 2:
· Изпълнение на практическа задача

Условия за провеждане
оценяването:

на За средства 1 и 2:
· Учебен кабинет и учебна работилница или реално работно място
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За средство 1:
· Дефинира основни понятия, свързани с подготовката и организацията за работа
За средство 2:
· Е фективно организира работното си място при изпълнение на
практическата задача

ЕРУ 5
Наименование на единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Програмист

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 5.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

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

Умения

· Комуникира в работен порядък с екипа и персонала

Компетентности

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

Резултат от учене 5.2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

·
·
·
·

 ознава
П
Познава
Познава
Познава

Умения

·
·
·
·

 азпознава и избягва конфликтни ситуации
Р
С ъдейства за решаване на конфликтни ситуации
Води делова комуникация – писмена и устна
С ъбира и предлага необходимата информация за удовлетворяване
изискванията на клиентите

Компетентности

·П
 ровежда разговор с клиенти с цел консултиране и съгласуване на
предлаганите услуги
· Разбира и уважава изискванията на клиентите, като същевременно
защитава интересите на организацията

Резултат от учене 5.3:

Владее чужд език по професията

Знания

· Познава основната професионална терминология на чужд език

Умения

·Ч
 ете и разбира кратки, по-общодостъпно написани текстове на
чужд език на професионална тематика (например техническа документация и др.)
· Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други
източници
· Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти

Компетентности

·В
 ладее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява успешна
комуникация по познати професионални теми, изискваща обикновен, пряк обмен на информация

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Разговори на професионални теми на чужд език

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

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

За средство 1:
· Комуникира успешно на чужд език в учебна или работна среда
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ЕРУ 6
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 6.1:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 6.2:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 6.3:
Знания

Математика (Важи за всички професии от професионално направле
ние „Компютърни науки“)
3
3
Програмист
3
3
Извършва базов анализ на функции
·З
 нае същността и ролята на функциите
·З
 нае основната математическа нотация за записване на функциите
·П
 ознава инективната, сюрективната и биективната функция
·Р
 азбира обратимостта на функциите
·П
 ознава обратимите и необратимите функции и тяхната роля в
програмирането
·П
 ознава характеристиките прекъснатост, непрекъснатост, ограниченост и неограниченост на функциите
·З
 нае начина за изобразяване на графика на функции върху право
ъгълна координатна система
·П
 ознава същността на концепцията за функция от по-висок ред
·Р
 азпознава типа функция
·Н
 амира обратни функции на прости функции
·О
 пределя типа на основните функции – линейна, квадратична, експоненциална
·Р
 азчита графика на функции, изобразени върху правоъгълна координатна система
·С
 амостоятелно решава задачи, свързани с използване на изучаваните функции
·Т
 очно чертае функции върху правоъгълна координатна система
Борави с основните математически понятия, срещани в дискретната
математика
·З
 нае функциите на комбинаториката
·П
 ознава основните комбинаторни конфигурации
·П
 ознава същността на понятието булева алгебра
·П
 ознава основните булеви операции
·З
 нае как се извършват основните булеви операции
·П
 ознава същността на множествата и тяхната роля в програмирането
·П
 ознава основните операции, извършвани с множества
·Р
 азбира понятието функция, разгледано като изображение между
две множества
·Р
 азбира същността на релацията между два обекта
·З
 нае начините за изобразяване на релация чрез функция
·П
 ознава основните свойства на релациите
·С
 лужи си с математически нотации за множества
·П
 рилага базови операции върху множества
·П
 ресмята основни булеви изрази
·О
 пределя свойствата на дадена релация
·И
 звършва основни комбинаторни пресмятания
·С
 амостоятелно решава задачи за математически множества, булева
алгебра и комбинаторни конфигурации
Борави с основните математически понятия, срещани в линейната
алгебра
·П
 ознава структурата вектор в линейната алгебра и нейната функция
·П
 ознава основните характеристики на вектора
·П
 ознава структурата матрица в линейната алгебра и нейната функция
·П
 ознава основните характеристики на структурата матрица
·З
 нае основните операции, които могат да се извършват между вектори и матрици
·П
 ознава понятието детерминанта на матрица
·З
 нае информацията, която дава детерминантата
·З
 нае алгоритъма за пресмятане на детерминанта
·П
 ознава метода на Гаус като начин за решаване на система линейни
уравнения и алгоритъма за прилагането му
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Умения

·Р
 еализира основни операции над вектори и матрици
·П
 ресмята детерминанта на матрица
·Р
 ешава система линейни уравнения чрез метода на Гаус

Компетентности

·С
 пособен е самостоятелно и точно да решава задачи, включващи
вектори, матрици и операциите над тях
·С
 пособен е самостоятелно и точно да решава задачи, включващи
пресмятане на детерминанта на матрица
·С
 пособен е самостоятелно и точно да решава задачи чрез метода
на Гаус
·С
 пособен е самостоятелно и точно да решава задачи по програмиране, за които са необходими знания за вектори и матрици

Резултат от учене 6.4:

Прилага различни бройни системи

Знания

·П
 ознава същността и ролята на бройните системи
·П
 ознава същността на основната бройна система, с която работи – десетичната бройна система
·П
 ознава двоичната бройна система и нейните роля и приложение
·П
 ознава приложението на двоичната бройна система в компютрите
·З
 нае основните операции в двоична бройна система
·П
 ознава шестнадесетичната бройна система и нейното приложение
в компютрите
·З
 нае общия начин за преобразуване на число от една бройна система в друга

Умения

·Р
 азпознава запис в двоична и в шестнадесетична бройни системи
·П
 реобразува записа на числа от една бройна система в друга – от
десетична към двоична и обратно; от десетична към шестнадесетична и обратно
·П
 реобразува записа на числа от произволна бройна система към
друга произволна бройна система

Компетентности

·С
 пособен е да извърши правилно основните побитови операции в
двоична бройна система
·С
 пособен е да преобразува точно записа на числа от една бройна
система в друга, използвайки общия алгоритъм

Средства за оценяване:

Средство 1:
·М
 атематически задачи

Условия за провеждане на оце За средство 1:
·У
 чебен кабинет
няването:
Критерии за оценяване:

За средство 1:
·В
 ярно и точно решава зададените задачи
·Т
 очно изобразява начертаните функции
·В
 ярно и точно разчита изобразените функции

Специфична професионална подготовка за специалност „Програмно осигуряване“ – втора
степен на професионална квалификация
ЕРУ 7
Наименование на единицата:

Програмиране

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Програмист

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 7.1:

Създава структурни програми с процедурен език

Знания

· П
 ознава скаларни и съставни типове данни (масиви, низове и
структури)
· Познава основните оператори и техния приоритет в израз (аритметични, сравнителни, логически, побитови, присвояващи, знакови,
инкрементиращ, декрементиращ и др.)
· Изброява основните вградени функции (математически и други, характерни за избрания програмен език)
· Познава операторите за вход и изход
· Познава оператори за разклоняване if, if-else и switch/select
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·П
 ознава операторите за цикъл с предусловие и с постусловие (while,
until, do-while, do-until, for, foreach)
· Знае метода рекурсия и неговото приложение
· Дефинира начините за декларация и извикване на функция
· Познава операторите за принудително напускане на цикъл
· Познава работата с указатели (ако в съответния програмен език се
използват указатели или референции)
· Дефинира начините за деклариране и извикване на функция
· Познава предаване на параметри по стойност и по адрес
Умения

·О
 перира с основните скаларни типове данни и прилага операции
върху тях
· Използва динамична памет
· С лужи си с фактически и формални параметри
· Обработва съставни типове данни
· Прилага оператори за управление на изчислителния процес и побитова обработка
· С труктурира и създава програми, като използва функции
· С ъздава по задание правилно функционираща програма на изучавания език
· С труктурира и създава програми, като използва готови библиотеки

Компетентности

·Р
 аботи умело със среди за програмиране, може да се ориентира и
да усвоява нови среди
· Логично и комбинативно, с прилагане на абстракции, самостоятелно създава код
· С амостоятелно и творчески развива знанията и уменията си, усвоява нови програмни езици и среди за програмиране

Резултат от учене 7.2:

Създава структурни програми, управляващи входно-изходни потоци

Знания

·
·
·
·
·
·
·

Умения

·Р
 азработва програми с достъп до файлове за запис и четене
· Използва методи за достъп до елементи на файл

Компетентности

·С
 амостоятелно създава структурни програми с процедурен език за
управление на входно-изходни потоци

Средства за оценяване:

Средство 1:
·П
 рактически задачи по програмиране
Средство 2:
·Р
 ешаване на тест

 ознава програмни средства за работа с файлове
П
Знае режими на отваряне на файлове
Познава отварянето на файл за запис
Познава отварянето на файл за четене
Познава отварянето на файл за запис и за четене едновременно
Познава типовете файлове: текстови и бинарни
Изброява методи за достъп до елементи на файл

Условия за провеждане на оце За средство 1:
няването:
·К
 омпютърна зала
За средство 2:
·У
 чебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
·В
 ярно и точно изпълнява поставените задачи, като демонстрира
усвоените компетентности
За средство 2:
· О тговаря правилно на зададените въпроси, като се съобразява с
определеното за изпита време

ЕРУ 8
Наименование на единицата:

Алгоритми и структури от данни

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Програмист
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Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 8.1:

Реализира и прилага структури от данни и свързани с тях алгоритми

Знания

·З
 нае същността на структурите от данни и тяхната роля в програмирането
·П
 ознава харектеристиките на линейните структури от данни и основните операции върху тях
·З
 нае същността на масива като линейна структура от данни, неговите основни характеристики, операции и тяхната сложност
·П
 ознава характеристиките на дървовидни структури от данни, основните операции върху тях и тяхната сложност
·Р
 азбира понятието параметри за тип
·Р
 азграничава структури от данни, които са параметризирани по тип
(generic)
·П
 ознава средства на езика за деклариране на параметър за тип
·П
 ознава библиотеки с реализации на стандартни структури от данни
·П
 ознава динамичните структури от данни: вектор, стек, опашка,
свързан списък, дек и др.

Умения

·
·
·
·

Компетентности

·С
 пособен е правилно да борави със структури от данни и основните
операции върху тях
·С
 пособен е вярно и точно да реализира алгоритми върху структури
от данни
·С
 пособен е правилно да прилага утвърден стил за дефиниране и
работа с параметър за тип
·С
 пособен е навременно и точно да отстранява грешки при неправилно боравене с параметър за тип
·С
 пособен е правилно да използва библиотеки с реализации на стандартни структури от данни

Резултат от учене 8.2:

Реализира и прилага алгоритми за сортиране

Знания

·З
 нае стандартни алгоритми за сортиране и тяхната сложност
·З
 нае интерфейсите за достъп до методи на абстрактни типове данни
от стандартни библиотеки за сортиране
·П
 ознава ограниченията на методите за сортиране
·З
 нае как се прилага способ за прилагане на наредба за сортиране,
различна от подразбиращата се

Умения

·Р
 еализира стандартни алгоритми за сортиране
·П
 рилага методи на абстрактни типове данни от стандартни библиотеки за сортиране
·И
 звършва сортиране с наредба, различна от подразбиращата се

Компетентности

·С
 пособен е правилно да прилага алгоритми за сортиране за решаване на реални проблеми
·С
 пособен е вярно и точно да разграничава типове на структури от
данни, които предоставят методи за сортиране
·С
 пособен е коректно да прилага реализация на алгоритми за сортиране от стандартни библиотеки

Резултат от учене 8.3:

Реализира и прилага алгоритми за търсене

Знания

·З
 нае стандартни алгоритми за търсене и тяхната сложност
·П
 ознава интерфейсите за достъп до методи на абстрактни типове
данни от стандартни библиотеки за търсене
·З
 нае ограниченията на методите за търсене
·З
 нае как се прилага способ за прилагане на наредба за търсене, различна от подразбиращата се

Умения

·Р
 еализира стандартни алгоритми за търсене
·П
 рилага методи на абстрактни типове данни от стандартни библиотеки за търсене
·И
 звършва търсене с наредба, различна от подразбиращата се

Р
 еализира структури от данни и основните операции върху тях
Р
 еализира алгоритми върху структури от данни
П
 рилага средствата на езика за деклариране на параметър за тип
П
 рилага добър стил за именуване на параметър на тип
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Компетентности

·С
 пособен е правилно да прилага алгоритми за търсене за решаване
на реални проблеми
·С
 пособен е вярно и точно да разграничава типове на структури от
данни, които предоставят методи за търсене
·С
 пособен е коректно да прилага реализация на алгоритми за търсене от стандартни библиотеки

Резултат от учене 8.4:

Използва стандартна библиотека, реализираща функционалността на
речници и множества

Знания

·П
 ознава речници и множества като структури от данни, реализирани в стандартни библиотеки

Умения

·И
 зползва речници и множества като структури от данни, реализирани в стандартни библиотеки
·И
 терира елементите на речници и множества
·И
 звършва търсене на елемент в речник

Компетентности

·С
 пособен е правилно да съхранява данни в речник и множество
·С
 пособен е вярно и точно да извършва CRUD операции в речник и
множество

Резултат от учене 8.5:

Използва стандартна библиотека, реализираща функционалността на
графи

Знания

·З
 нае същността на структурата от данни граф и нейното приложение
·П
 ознава основните операции, които се извършват в един граф
·П
 ознава различните начини за представяне на граф в програмирането и сложността на операциите спрямо избора на представяне
·Р
 азбира идеята за обхождане на граф
·П
 ознава различните начини за обхождане на граф
·Р
 азбира същността на идеята за намиране на най-кратък път в граф
·Р
 азбира значението на теглата на ребрата
·П
 ознава различните алгоритми за намиране на най-кратки пътища

Умения

·С
 трои граф по зададена матрица на инцидентност
·О
 бхожда върховете на графа, използвайки поне по един способ
·Д
 ефинира тегла на ребра на граф като цена за прехода между два
съседни върха

Компетентности

·С
 пособен е да имплементира правилно граф като структура от данни по зададена спецификация
·С
 пособен е коректно да решава проблеми, моделирайки данните
чрез графи и използвайки някой от основните алгоритми върху тях

Резултат от учене 8.6:

Използва стандартна библиотека, реализираща функционалността на
бинарни дървета

Знания

·З
 нае същността, характеристиките и приложенията на бинарни дървовидни структори от данни
·П
 ознава основните приложения, извършвани върху дървовидни
структори от данни
·З
 нае начина за представяне на дървото като структура чрез програмен език и сложността на операциите спрямо представянето
·Р
 азбира характеристиката на дървото „удобна за рекурсия структура
от данни“
·П
 ознава същността на двоичното дърво като структура от данни и
неговите характеристики
·П
 ознава сложността на операциите в дървото, и най-вече на търсенето
·Р
 азбира идеята за балансирано двоично дърво за търсене
·П
 ознава пирамидата като дървовидна структура от данни, нейните
характеристики и приложения
·З
 нае начина за представяне на пирамидалните структури
·П
 ознава основни оптимизационни алгоритми и ги прилага при решаване на известни задачи

Умения

·Р
 азличава балансирано двоично дърво за търсене от стандартното
двоично дърво за търсене
·Л
 окализира дървовидни структури във всекидневната компютърна
употреба – HTML, файлова система и т.н.
·П
 редставя различни видове дървета и имплементира основните алгоритми върху тях
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Компетентности

·Р
 азрешава коректно проблеми, моделирайки ги чрез дървета и използвайки някой от основните алгоритми върху тях
·Р
 азрешава коректно проблеми, използвайки дървовидни структури
от данни
·С
 пособен е правилно да имплементира двоично дърво за търсене
·С
 пособен е правилно да имплементира балансирано дърво за търсене
·С
 пособен е вярно и точно да имплементира пирамидална структура
от данни

Средства за оценяване:

Средство 1:
·П
 рактически задачи по програмиране
Средство 2:
·Р
 ешаване на тест

Условия за провеждане на оце За средство 1:
·К
 омпютърна зала
няването:
За средство 2:
·У
 чебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
·В
 ярно и точно изпълнява поставените задачи, като демонстрира
усвоените компетентности
За средство 2:
· О тговаря правилно на зададените въпроси, като се съобразява с
определеното за изпита време

ЕРУ 9
Наименование на единицата:

Модели на програмиране

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Програмист

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 9.1:

Използва обектно-ориентирания модел

Знания

·
·
·
·
·
·
·
·
·

П
 ознава същността на обектно-ориентирания модел
Р
 азбира основната идея за този модел
П
 ознава основните понятия в обектно-ориентираното програмиране
Р
 азбира връзката между типовата система на даден език за програмиране и неговия обектен модел
З
 нае общото между типове, класове и обекти
Р
 азбира термина „предаване по референция“
З
 нае разликата между „референтна“ и „примитивна“ стойност
Р
 азбира абстракцията и нейното приложение в обектно-ориентирания модел
Р
 азбира основните принципи в Обектно-ориентираното програмиране (ООП): Капсулация, Наследяване и Полиморфизъм

Умения

·И
 зползва обектно-ориентиран език за програмиране
·П
 осочва грешки в чужд код, написан в обектен стил

Компетентности

·С
 пособен е коректно и навременно да решава проблеми в обектноориентиран стил

Резултат от учене 9.2:

Използва събитийно-ориентирания модел

Знания

·
·
·
·

Умения

·Р
 азличава конзолно от графично приложение
·О
 бработва изключителни ситуации в ООП

Компетентности

·Р
 еализира коректно десктоп или мобилно приложение с графичен
потребителски интерфейс
·У
 правлява умело робот или хардуер с помощта на събития от сензори или хардуерни прекъсвания

Резултат от учене 9.3:

Създава софтуер, използващ клиент-сървърни архитектури

Р
 азбира понятието графичен потребителски интерфейс
Д
 ефинира понятието събитие и обработчик на събитие
Р
 азбира понятието аргументи на събитието
О
 бяснява понятието обработката на грешки в ООП
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Знания

·Р
 азбира концепцията за клиент-сървърна архитектура
·П
 ознава приложението на клиент-сървърната архитектура
·Р
 азбира концепцията за протокол за комуникация между даден клиент и сървър
·Р
 азбира начина на свързване на клиент-сървърната архитектура с
бази от данни – „трислойна“ архитектура

Умения

·Р
 еализира проста клиент-сървър архитектура
·Р
 азпознава вече съществуваща клиент-сървър архитектура

Компетентности

·С
 пособен е вярно и съобразително да създава и надгражда софтуер,
използващ клиент-сървър архитектура

Средства за оценяване:

Средство 1:
·П
 рактически задачи по програмиране
Средство 2:
·Р
 ешаване на тест

Условия за провеждане на оце За средство 1:
·К
 омпютърна зала
няването:
За средство 2:
·У
 чебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
·В
 ярно и точно изпълнява поставените задачи, като демонстрира
усвоените компетентности
За средство 2:
· О тговаря правилно на зададените въпроси, като се съобразява с
определеното за изпита време

ЕРУ 10
Наименование на единицата:

Софтуерна разработка

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Програмист

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 10.1:

Използва различни видове операционни системи

Знания

·
·
·
·
·

З
 нае същността, приложението и ползите на операционната система
П
 ознава най-често използваните видове операционни системи
З
 нае услугите на една операционна система
З
 нае начини за инсталиране на софтуер върху операционна система
Р
 азбира разликите между процес и програма

Умения

·
·
·
·

И
 нсталира ОС
И
 зползва ОС без графична среда – чрез терминал
Н
 авигира и редактира файлове чрез конзолен редактор
И
 нсталира и конфигурира софтуер на дадена ОС чрез използване на
пакетни мениджъри

Компетентности

·И
 дентифицира вярно и точно ресурсите на ОС, ангажирани с изпълнението на конкретен процес
·С
 пособен е навременно да се справя с различни проблеми, свързани
с конфигуриране и инсталиране на софтуер
·С
 пособен е ефективно да създава виртуални машини

Резултат от учене 10.2:

Дефинира устройството на компютъра

Знания

·Р
 азбира функциите на основните компютърни компоненти и тяхното взаимодействие
·П
 ознава основни интерфейси и свързани с тях протоколи (USB,
Ethernet, VGA, HDMI, PCI, SATA, DVI и др.)

Умения

·С
 вързва и конфигурира периферни устройства с компютър
·П
 рави основна профилактика на компютърна система

Компетентности

·С
 пособен е точно да добавя и настройва периферни устройства
·С
 пособен е правилно да пише скриптове за конфигуриране на софтуерни компоненти и ПУ
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Резултат от учене 10.3:

Обяснява разликата между среда за разработка и текстов редактор

Знания

·З
 нае същността на средата за разработка и тази на текстовия редактор
·П
 ознава връзката между езици и технологии и препоръчителни среди и редактори
·З
 нае основните операции в текстов редактор и в среда за разработка
·П
 ознава процеса на работа на интегрираната среда за разработка,
когато стартира програма

Умения

·П
 рилага конзолен текстов редактор за работа с операционни системи
·Е
 ксплоатира средата за разработка за отстраняване на грешки
(debug)
·И
 звършва базово рефакториране на кода, използвайки инструментите, предоставени му от средата или редактора
·К
 онфигурира настройките на средата или редактора за постигане на
по-голяма ефективност в работата си

Компетентности

·С
 пособен е да използва ефективно поне една среда за разработка
или поне един текстов редактор
·С
 пособен е правилно да преценява спрямо конкретната ситуацията
дали да използва текстов редактор, или среда за разработка

Резултат от учене 10.4:

Прилага стандартни средства за компилация, интерпретация и из
пълнение на програма

Знания

·
·
·
·
·

Умения

·Р
 азграничава процес на компилация, интерпретация и пускане на
виртуална машина спрямо езика, който използва

Компетентности

·С
 пособен е правилно да пише на поне един език за структурно
програмиране
·С
 пособен е коректно да пише на поне един език за обектно-ориентирано програмиране
·С
 пособен е да анализира различни видове възникнали логически
грешки

Резултат от учене 10.5:

Реализира търсене и отстраняване на грешки и процес на „рефакто
риране“

Знания

·П
 ознава процеса на отстраняване на грешки (debug) – търсене на
грешки, използвайки даден инструмент
·И
 зброява средства за отстраняване на грешки (debug) в дадено
IDE – break points, stepping in and stepping out of functions
·П
 ознава същността на процеса на рефакториране
·З
 нае средства за базово рефакториране в дадено IDE

Умения

·О
 перира с инструменти за отстраняване на грешки (debug), за да открива причини за странно или неправилно поведение на програмата
·У
 потребява инструменти за базово рефакториране
·П
 роследява логиката на кода и открива проблеми в него

Компетентности

·С
 пособен е вярно и точно да открива и анализира причините за
неправилно поведение в по-голям проект

Резултат от учене 10.6:

Обяснява същността на клиент-сървърни архитектури

Знания

·Р
 азбира концепцията за клиент-сървърна архитектура
· Познава приложението на клиент-сървърната архитектура
· Разбира концепцията за протокол за комуникация между даден клиент и сървър
· Разбира начина на свързване на клиент-сървърната архитектура с
бази от данни – „трислойна“ архитектура

Р
 азбира прoцеса на компилация
Р
 азбира прoцеса интерпретация
И
 дентифицира причините за възникване на compile-time error
И
 дентифицира причините за възникване на run-time error
Р
 азбира ролята на междинен код и виртуална машина за преносимостта на програми на ниво изпълнение
·Р
 азбира термина израз (expression) в даден език за програмиране
·Р
 азбира термина statement в даден език за програмиране
·Д
 ефинира управлението на паметта при компилатори и интерпретатори и виртуални машини
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Умения

·Р
 еализира проста клиент-сървър архитектура
· Разпознава вече съществуваща клиент-сървър архитектура

Компетентности

·С
 пособен е вярно и точно да създава и надгражда софтуер, използващ клиент-сървър архитектура
· Определя правилно коя архитектура е най-подходяща в конкретен
случай

Резултат от учене 10.7:

Използва бази от данни и прилага CRUD операции над тях

Знания

·Р
 азбира нуждата от бази от данни
·П
 ознава различни типове бази от данни: Релационни, Документнобазирани, Мрежови, LDAP
·П
 ознава различните типове данни
·П
 ознава различните модели на бази от данни

Умения

·
–
–
–
–

Компетентности

·С
 пособен е вярно да създава, моделира и работи с база от данни
·С
 пособен е правилно да създава софтуер, който използва база от
данни

Резултат от учене 10.8:

Дефинира различни начини за комуникация между системи

Знания

·З
 нае същността на протокола за комуникация между системи и
разбира нуждата от тях
·Д
 ефинира OSI модела
·П
 ознава основните протоколи за комуникация от по-ниско
ниво – TCP/UDP
·П
 ознава основни протоколи за комуникация на „приложно“
ниво – HTTP
·П
 ознава формати, чрез които две системи могат да разменят комуникация: Binary, Structured Text Format.
·Р
 азбира „service oriented“ архитектурата и нейното приложение

Умения

·Р
 азграничава отделни софтуерни системи и протокола/формата, по
който те комуникират
·С
 ериализира и десериализира данни от и към най-популярните текстови формати (JSON, XML)

Компетентности

·С
 пособен е правилно да създава и надгражда софтуер, използващ
клиент-сървър архитектура

Резултат от учене 10.9:

Назовава основни стандарти за представяне и описание на данни в
текстов вид (xml, json)

Знания

·П
 ознава стуктурата на xml документ
·П
 ознава стуктурата на json документ

Умения

·В
 изуализира данните на xml документ
·В
 изуализира данните на json документ
·У
 потребява стандартни библиотеки за обработка на xml и json документ
·Ч
 ете и пише данни в xml или json формат
·Р
 азграничава области от имена и елементи в xml формат

Компетентности

·Е
 ксплоатира правилно xml или json формат за съхранение на данни
по зададена спецификация
·И
 звлича и съхранява точно данни от xml или json формат
·П
 реобразува вярно данни от xml или json формат в други стуктури
от данни

Средства за оценяване:

Средство 1:
·П
 рактически задачи по програмиране
Средство 2:
·Р
 ешаване на тест

И
 звършва основни операции чрез СУБД или SQL:
И
 звличане на данни: SELECT
М
 анипулиране на данни: INSERT, UPDATE, DELETE
Д
 ефиниране на данни: CREATE, ALTER, DROP
У
 правление на трансакции: START TRANSACTION, COMMIT,
ROLLBACK
·Д
 ефинира логическа структура на данни по зададен модел
·С
 ъздава заявки за въвеждане, изтриване и промяна на данни
·Р
 аботи със съхранени процедури
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Условия за провеждане на оце За средство 1:
·К
 омпютърна зала
няването:
За средство 2:
·У
 чебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
·В
 ярно и точно изпълнява поставените задачи, като демонстрира
усвоените компетентности
За средство 2:
· О тговаря правилно на зададените въпроси, като се съобразява с
определеното за изпита време

ЕРУ 11
Наименование на единицата:

Работен процес

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Програмист

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 11.1:

Владее основните процеси на софтуерно тестване

Знания

·Р
 азбира нуждата от тестване на софтуера
·Д
 ефинира основните правила и характеристики на тестването
·Р
 азбира разликите между различните видове тестове (Unit testing,
Integration testing, Functional testing)
·Р
 азбира работата на различните тестови framework
·П
 ознава разликата между ръчно и автоматизирано тестване

Умения

·П
 ровежда ръчни тестове, за да идентифицира проблеми
·П
 ише различни видове тестове (unit тестове, functional тестове,
integration тестове)
·П
 ревръща user stories в тестове
·С
 лужи си с тестовете като форма на документация на даден код
(например библиотека)

Компетентности

·С
 пособен е да тества ефективно и автоматизирано софтуерен проект

Резултат от учене 11.2:

Използва методологии за разработка на софтуер

Знания

·П
 ознава общия процес на разработка на софтуер и Value-chain (верига на добавената стойност)
·З
 нае различните роли, които влизат в разработката на даден софутер
(бизнес анализатори, програмисти, системни администратори, специалисти по контрол на качеството, проектни мениджъри, представители на клиентите на 3 нива – бизнес, техническо, технологично)
·П
 ознава етапите от жизнения цикъл на разработване на програмен
продукт
·П
 ознава и разбира същността на гъвкавите и негъвкавите методологии за разработка на софтуер, както и идеи зад тях
·И
 зброява примери за употреба (и съответните плюсове и минуси)
от тези методологии
·Р
 азбира значението и приложението на user stories

Умения

·П
 рави дизайн на дадена система – feature част, преди да бъде написана като код

Компетентности

·Р
 аботи успешно в екип по софтуерен проект, спазвайки различна
методология за разработване на софтуер
·П
 оема отговорно определена роля в даден софтуерен процес със
съответната методология
·А
 ргументира се коректно за използването на дадена софтуерна технология в конкретни случаи

Резултат от учене 11.3:

Използва системи за контрол на версията на изходния код
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Знания

·Р
 азбира разликата между централизирана и децентрализирана source
control/ version control система (svn/ git)
·П
 ознава начините за работа с основните source control/ version control
системи
·Р
 азбира понятията commit, branch, merge, push и pull в контекста на
source/ version control системата, която използва
·Р
 азбира понятието конфликт в контекста на програмирането и знае
методи за преодоляването на конфликти
·П
 ознава начини за интеграция на source/ version control системи в
среди за разработка
·П
 ознава добри практики, свързани с процеса на поддържане на
source/ version control системи

Умения

·Е
 ксплоатира системите през графичен и конзолен потребителски
интерфейс
·П
 рактикува source/ version control hosting service

Компетентности

·Р
 аботи успешно в екип, използвайки source/ version control система
·И
 збира подходящата source/ version control система според нуждите на
екипа и проекта

Резултат от учене 11.4:

Следва процес на управление на задачите

Знания

·Р
 азбира необходимостта от управление на софтуерната разработка и
основни методологии за това
·Р
 азбира идеята зад това да има „задачи“ в разработката на един
софтуер
·П
 ознава понятията „процес“ и „нишка“
·З
 нае нужните реквизити за една задача (описание, приоритет, свързани задачи, поемане на отговорност за задача)
·Р
 азбира основните състояния на една задача (Backlocked, Pending/
Todo, Doing, For Review, Done)
·Р
 азбира концепцията за „блокиране“ на задача от друга задача

Умения

·О
 риентира се в даден софтуер за task management
·Р
 аботи с примерна система за task management

Компетентности

·У
 правлява обема работа целесъобразно и адекватно спрямо крайните резултати
·С
 пособен е успешно да преведе дадена задача през целия є цикъл
на състояния
·К
 омуникира ефективно с колеги и външни специалисти, когато са
налице неясноти или задачи, които блокират

Резултат от учене 11.5:

Работи с чужд код

Знания

·П
 ознава инструменти за ориентиране в чужд код

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

·С
 пособен е ефективно да поддържа и развива чужди проекти
·Л
 есно и бързо се ориентира и използва успешно чужди библиотеки

Средства за оценяване:

Средство 1:
·П
 рактически задачи по програмиране
Средство 2:
·Р
 ешаване на тест

О
 риентира се в чужд код
Ч
 ете тестове като документация на чужд код
Р
 аботи с чужд приложно-програмен интерфейс (API)
О
 риентира се в документацията на чужд код
И
 звършва прегледи на кода (code reviews)

Условия за провеждане на оце За средство 1:
·К
 омпютърна зала
няването:
За средство 2:
·У
 чебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
·В
 ярно и точно изпълнява поставените задачи, като демонстрира
усвоените компетентности
За средство 2:
· О тговаря правилно на зададените въпроси, като се съобразява с
определеното за изпита време
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ЕРУ 12
Наименование на единицата:

Уеб програмиране

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на професията:

Програмист

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 12.1:

Разработва клиентски уеб софтуер (Frontend)

Знания

·
·
·
·
·
·

Р
 азбира термините URI и URL
Р
 азбира HTTP като протокол за комуникация
П
 ознава семантичното структуриране на уеб страница чрез HTML
П
 ознава стилизирането и подреждането на страница чрез CSS
Р
 азбира концепцията за GRID системи
Р
 азбира ролята и начините за реализация на адаптивен уеб дизайн

Умения

·
·
·
·
·

И
 зползва езици за програмиране в клиентска среда (в Browser)
С
 труктурира семантични HTML документи
Р
 еализира валидация на данни в клиентска среда
Р
 еализира логика в клиентска среда
И
 зползва GRID системи за позициониране на елементи в HTML
документи

Компетентности

·С
 пособен е правилно да имплементира уеб страница по зададен
дизайн
·С
 пособен е ефективно да реализира бизнес логика, изпълняваща се
в клиентска среда

Резултат от учене 12.2:

Разработва сървърен уеб софтуер (Backend)

Знания

·Р
 азбира различните HTTP заявки като начин за сървърна комуникация
· Р
 азбира MVC като архитектура за изграждане на сървърен уеб
софтуер
·П
 ознава концепцията зад REST комуникацията
·З
 нае начините за свързване на софтуерна система с източник на
данни

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

·Р
 азработва динамичен уеб сайт – сървърна и клиентска част, проявявайки съобразителност и творчество

Средства за оценяване:

Средство 1:
·П
 рактически задачи по програмиране
Средство 2:
·Р
 ешаване на тест

П
 олзва сървърна технология за изграждане на backend
Р
 еализира компоненти за комуникация с база данни
И
 зползва резултатите от изпълнение на HTTP заявки
Р
 еализира CRUD операции през SQL
Р
 азличава уеб приложение и уеб уебсайт
Р
 еализира десктоп и мобилна версия на уеб сайт

Условия за провеждане на оце За средство 1:
·К
 омпютърна зала
няването:
За средство 2:
·У
 чебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
·В
 ярно и точно изпълнява поставените задачи, като демонстрира
усвоените компетентности
За средств 2:
· О тговаря правилно на зададените въпроси, като се съобразява с
определеното за изпита време
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4. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в компютърни зали, а по практика – в компютърни
зали, учебни лаборатории или базови обекти
във фирми с предварително сключени договори.
За постигане на резултатите от ученето,
материалната база трябва да включва:
4.1. Учебен кабинет
4.1.1. Основно оборудване – учебни маси,
столове, учебна дъска, мултимедийни и други
средства за обучение и дидактическа техника.
4.1.2. Учебни пособия – онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти.
Наличие на библиотека за специализирана
литература (хартиен или електронен носител).
4.1.3. Компютърна зала – включва индивидуални компютърни работни места, оборудвани
с необходимия за учебния процес хардуер и
софтуер, осигурен достъп до интернет, мултимедиен проектор/телевизионен екран/монитор.
4.2. Учебна лаборатория
Учебни те лаборатории се оборудват с
хардуерни и софтуерни средства, достъп до
интернет, както и със съответни пособия.
Работното място на обучавания е в съот
ветствие с нормативите за извършване на
конкретната дейност и методическите изисквания. За работно място се счита площта, върху
която се намират хардуерните и софтуерните
средства, необходими за работа.
Нормативните изисквания към учебната
лаборатория са в съответствие с дейностите,
които ще се извършват в нея, с видовете технологични процеси, с ергономичните, естетичните изисквания и методическите указания.
4.2.1. Основно оборудване:
– компютърни работни места по едно на
всеки обучаем;
– различни видове периферни устройства,
необходими за учебния процес;
– хардуер и софтуер, необходими за учебния
процес (такива могат да бъдат интегрирани
среди за разработка (IDE), компилатори, интерпретатори, библиотеки, системи за управление на програмния код (source control), за
автоматизирано асемблиране (build) и автоматизирано тестване, непрекъсната интеграция
(continuous integration), системи за управление
на задачите и дефектите (bug and task tracking).
5. Изисквания към обучаващите
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават
лица със завършено висше образование по
съответната специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление
№ 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица
без висше образование, ако са придобили
съответната професионална квалификация
при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
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Професионална квалификация „учител“
не е необходима.
Препоръчително е на всеки три години
обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания, умения
и компетентности.
Списък на използваните съкращения:
ЗБУТ – здравословни и безопасни условия
на труд
КС – компютърна система
ИКТ – информационни и комуникационни
технологии
ИТ – информационни технологии
ПУ – периферни устройства
ОС – операционна система
IDE – интегрирана среда за разработка
Debug – функционалност за разучаване на
кода и изясняване на грешките
SQL – език за структурирани запитвания
WWW – World Wide Web
HTTP – Hypertext Transfer Protocol – протокол за трансфер на хипертекст
HTML – HyperText Markup Language – език
за маркиране на хипертекст
CSS – Cascading Style Sheets – език за опи
сание на стилове
URI – Uniform Resource Identifier – универсален идентификатор на ресурс
URL – Uniform Resource Locator – универсален указател на ресурс
USB – Universal Serial Bus – универсална
серийна шина
VGA – Video Graphics Array – видеографичен масив
H DM I – H ig h-Defi n ition Mu lti med ia
Interface – интерфейс за мултимедия с висока детайлност
PCI – Peripheral Component Interconnect
SATA – Serial AT Attachment – шинен интерфейс
DVI – Digital Visual Interface – дигитален
(цифров) графичен интерфейс
REPL – read-eval-print loop – интерактивна
среда за компютърно програмиране
CRUD – create, read, update and delete – четирите основни функции на паметта за продължително съхранение
JOINs – заявка, която съчетава редове от
две или повече таблици
OSI model – Open Systems Interconnection
Basic Reference Model
TCP – Transmission Control Protocol
UDP – User Datagram Protocol
JSON – JavaScript Object Notation – текстово базиран отворен стандарт
XML – eXtensible Markup Language – разширяем маркиращ език
svn – Subversion – софтуерна система за
контрол на версиите
git – децентрализирана система за контрол
на версиите на файлове
API – Application
Programming
Interface – приложно-програмен интерфейс
MVC – Model-View-Controller – Модел-Изглед-Контролер – архитектурен шаблон за
дизайн в програмирането
6811
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2004 г. за условията и реда за присъ
единяване на потребителите и за ползване
на водоснабдителните и канализационните
системи (обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; попр.,
бр. 93 от 2004 г.; изм., бр. 41 от 2005 г.; изм.
и доп., бр. 63 от 2012 г., бр. 95 от 2013 г.; изм.,
бр. 102 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 8, ал. 5 думата „предварителен“
се заличава.
§ 2. Създава се чл. 9б:
„Чл. 9б. За административно-техническите
услуги, които предоставят операторите по
чл. 13, ал. 5, чл. 14б, ал. 3, извън случаите,
когато се предоставят безвъзмездно, се заплаща такса, определена с тарифата по § 3,
ал. 2 от допълнителните разпоредби на ЗУТ.“
§ 3. В чл. 11, ал. 2 след думите „Водопроводното отклонение е“ се добавя „елемент на
техническата инфраструктура съгласно чл. 64
ЗУТ и представлява“.
§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Нови водопроводни отклонения се
проектират и изграждат при условията и по
реда на ЗУТ.
(2) Присъединяването към водоснабдителната мрежа се извършва последователно чрез:
1. проучване от оператора и изготвяне на
становище с изходни данни и условия за присъединяване, необходими за проектирането на
водопроводно отклонение и на инсталациите
и мрежите, разположени в имота на възложителя, които се предоставят на заявителя
по реда на чл. 13;
2. издаване на виза за проектиране от
органа по чл. 140, ал. 7 ЗУТ в случаите по
чл. 140а ЗУТ;
3. сключване на договор за присъединяване към водоснабдителната мрежа между
оператора и възложителя;
4. изграждане на водопроводното отклонение съгласно одобрения от органа по чл. 145,
ал. 1 ЗУТ инвестиционен проект, съответстващ
с предоставените изходни данни и условия за
присъединяване.“
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Документът по чл. 143, ал. 1, т. 3 ЗУТ
е становището по ал. 2, т. 1, което включва
изходните данни и условия за присъединяване
към водоснабдителната мрежа.
(5) Възложителят може да поиска проучване
по ал. 2, т. 1 за временно водоснабдяване на
строителната площадка по време на строителството.“
§ 5. Членове 13 и 14 се изменят така:
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„Чл. 13. (1) Присъединяването към водоснабдителната мрежа се извършва въз основа
на писмено заявление за получаване на изходни данни и условия за присъединяване в
случаите на:
1. изграждане на нов обект в имот, който
не е водоснабден;
2. водоснабдяване на съществуващ обект
в имот, който не е водоснабден;
3. промяна в параметрите на водоснабдяването на съществуващ обект в имот и/или
изграждане на нов обект;
4. водоснабдяване на имот, в който не се
предвижда реализиране на застрояване.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава от възложителя по чл. 161 ЗУТ или упълномощено
от него лице:
1. по реда на чл. 140а, ал. 1 ЗУ Т чрез
компетентния орган по чл. 140, ал. 7 ЗУТ по
образец, одобрен от министъра на регионалното развитие и благоустройството, или
2. пряко до оператора по негов образец;
3. в случаите на чл. 140а, ал. 8, изречение 3
ЗУТ и ал. 10 заявлението се подава само пряко
до оператора по негов образец.
(3) Заявлението по ал. 1 съдържа следната
информация:
1. точен административен адрес на водоснабдявания имот (ако е определен);
2. копие от документ за собственост на
титуляря на правото на собственост и/или
на учреденото право на строеж в чужд имот;
3. точен идентификатор на имота съгласно
данните от кадастралната карта и регистър;
4. копие (извадка) от действащ подробен
устройствен план;
5. информация за съществуващите и планираните сгради в имота и тяхното предназначение;
6. информация за предназначението на
ползването на водата в имота и данни за
прогнозни оразмерителни водни количества
и напор за питейно-битови, технологични и
противопожарни нужди;
7. в случай на производствени инсталации
или стопанска дейност – информация за технологичните процеси, при които се използва
водата;
8. предполагаем (очакван) период за изготвяне на инвестиционния проект за водопроводното отклонение;
9. предложение за крайния срок за присъединяване на имота към водоснабдителната
мрежа;
10. предполагаем (очакван) период за въвеждане на обекта в експлоатация съгласно
разпоредбите на ЗУТ – при новоизграждани
обекти или реконструкции, основни обновявания или промяна на предназначението на
съществуващи обекти;
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11. необходимост от предоставяне на временна услуга по водоснабдяване на строителната площадка по време на строителството;
12. начин, по който заявителят иска да
получи изходните данни и условията за присъединяване – на хартия или електронен носител;
13. друга информаци я по преценка на
заявителя.
(4) При водоснабдяване на имот, за който
не се предвижда реализиране на застрояването, към заявлението по ал. 2 се представя
скица на имота от картата на възстановената
собственост или от кадастралната карта и
регистър и копие от документа за собственост.
(5) В 14-дневен срок от получаване на
заявлението по ал. 2 операторът извършва
проучване за присъединяване към водоснабдителната мрежа и изготвя становище, с което предоставя на заявителя изходни данни
и условия за присъединяване, необходими за
проектиране на водопроводното отклонение
и на сградната водопроводна инсталация и/
или на водопроводната мрежа, разположена
в имота, които включват:
1. схема със ситуационното разположение
на водоснабдителните мрежи и съоръжения в
участъка за присъединяване на имота, включително свободен напор и данни за техническите
параметри (характеристики) – материал и
диаметър на тръби, дълбочина и местоположение на провода и съоръженията към него;
2. границата, до която операторът изгражда, поддържа и експлоатира водопроводното
отклонение, и изисквания за разположение
на водомерния възел на водопроводното отклонение;
3. начин и място за присъединяване към
водопровода;
4. минимални отстояния на проводите и
съоръженията за присъединяване и други
изисквания, гарантиращи експлоатационната
сигурност на присъединяването и качествата
на питейната вода;
5. други специфични данни и изисквания
на оператора, необходими за проектиране на
водопроводното отклонение и на сградната
водопроводна инсталация и/или на разположените водопроводни мрежи в имота;
6. срок за присъединяване към водопроводната мрежа;
7. планирани от оператора дейности по
реконструкция или изграждане на нови В и К
проводи (мрежи) или съоръжения, които имат
пряка връзка към присъединяването на имота;
8. условия за предоставяне на услуга по
временно водоснабдяване на строителната
площадка по време на строителството, когато
възложителят е заявил необходимост.
(6) Когато заявлението е по ал. 2, т. 2,
операторът може обосновано писмено да
поиска от заявителя да предостави допълнителна информация, ако това е необходимо за
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изготвянето на данните и условията по ал. 5,
не по-късно от 7 дни от получаване на заявлението. Заявителят представя допълнителната
информация и обяснения в 14-дневен срок
от получаване на искането на оператора. В
този случай срокът по ал. 5 започва да тече
от датата на предоставяне от заявителя на
допълнителната информация.
(7) Заявителят има право да направи еднократно възражение в тридневен срок от
получаване на изходните данни и условията
за присъединяване, включително когато заявлението е подадено по реда на чл. 140а ЗУТ.
В този случай операторът разглежда възражението и в 5-дневен срок от получаването му
служебно изпраща становище до заявителя,
съответно до компетентния орган по чл. 140,
ал. 7 ЗУТ.
(8) Предоставените от оператора изходни
данни и условия за присъединяване към водоснабдителната мрежа важат в едногодишен
срок от влизане в сила на визата в случая на
чл. 140а ЗУТ, съответно от датата на получаване на становището – при пряко заявяване
до оператора.
(9) След изтичане на едногодишния срок
по ал. 8 изходните данни и условията за присъединяване подлежат на актуализиране, за
което възложителят подава ново заявление
по ал. 2, т. 3.
(10) Когато при заявление по ал. 9 операторът установи, че изходните данни и условията
за присъединяване към водоснабдителната
мрежа са без промяна, той ги презаверява с
едногодишен срок на валидност.
(11) Когато след подаване на заявление по
ал. 2 инвестиционното намерение се промени, възложителят подава ново заявление за
присъединяване.
(12) Възложителят подава едно заявление
до оператора с обхват и съдържание съгласно
ал. 3 и чл. 24, ал. 2, когато желае проучване
за присъединяване едновременно към водоснабдителната и канализационната мрежа.
Чл. 14. (1) Изисквания, които не са посочени
от оператора в изходните данни и условията за присъединяване по чл. 13, ал. 6, не са
основания за отказ за сключване на договор
за присъединяване на имота към водоснабдителната мрежа и съоръжения.
(2) При подаване на заявление по чл. 13,
ал. 2, т. 1 становището на оператора се предоставя на заявителя с визата за проектиране,
издадена по реда на чл. 140а ЗУТ.“
§ 6. Създават се членове 14а – 14д:
„Чл. 14а. Операторът може да от ка же
присъединяване по подадено заявление по
чл. 13, когато:
1. не е възможно да се задоволи заявеното
водно количество, без това да наруши правилното функциониране на водоснабдителната
система;
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2. липсват водоснабдителни проводи, които се експлоатират от оператора, към които
директно да бъде присъединен имотът; или
3. липсва канализационна мрежа, която
се експлоатира от оператора, към която директно да бъде присъединен имотът, освен в
случаите на чл. 87, ал. 1 ЗУТ.
Чл. 14б. (1) Изработването на инвестиционния проект за водопроводното отклонение
е за сметка на възложителя по чл. 161 ЗУТ.
(2) Инвестиционният проект по ал. 1 трябва
да е изработен въз основа на предоставените
от оператора изходни данни и условия за присъединяване към водоснабдителната мрежа
и да отговаря на нормативните изисквания
за проектиране, изграждане, поддръжка и
експлоатация на водопроводите.
(3) Преди внасянето за съгласу ване и
одобряване от компетентния орган по реда
на ЗУТ инвестиционният проект по ал. 1 се
предоставя на оператора заедно с инвестиционния проект на сградната В и К инсталация
и/или мрежа, разположена в имота, с който по
отношение на водопроводното отклонение се
обосновават необходимите водни количества
и напор за питейно-битови, технологични и
противопожарни нужди. Операторът сравнява
инвестиционния проект за водопроводното
отклонение с издаденото становище по чл. 13,
ал. 6 и в 14-дневен срок от получаването на
проекта уведомява заявителя за резултатите
от проверката. При установяване на несъответствия с предоставените изходни данни или
условия за присъединяване ги посочва и след
преработване на проекта извършва повторна
проверка.
(4) Редът по ал. 3 се прилага и при промяна
на инвестиционното намерение по време на
строителството и необходимост от промяна на
параметрите на водоснабдяването на имота.
Чл. 14в. (1) Договорът за присъединяване
на имота към водоснабдителната мрежа се
изготвя и предлага от оператора в 14-дневен
срок, след като бъде поискан с писмено заявление от възложителя по чл. 161 ЗУТ или
упълномощено от него лице, при условие че
инвестиционният проект за застрояването в
имота и за водопроводното отклонение за
присъединяването му към водоснабдителната
мрежа е одобрен по реда на ЗУТ.
(2) Заявлението по ал. 1 съдържа информация за наличие на съгласуван и одобрен
по реда на ЗУТ инвестиционен проект за
застрояването в имота и за водопроводното
отклонение към него.
(3) С договора за присъединяване към водоснабдителната мрежа се определят:
1. правата и задълженията на оператора и
на възложителя в съответствие с условията
и техническите параметри и изисквания за
присъединяване;
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2. приложимите данни от изходните данни
и условия за присъединяване по чл. 13, ал. 6;
3. редът, условията и срокът за изграждане
от оператора на водопроводното отклонение
съгласно проекта, проверен от оператора и
одобрен по реда на ЗУТ;
4. изискванията за разположение (местоположение) на водомерния възел на водопроводното отклонение и срокът за монтажа му
от оператора;
5. взаимното задължение на страните за
опазване на съоръженията и за осигуряване
на достъпа в тях;
6. условията и редът за изменение, допълване и прекратяване на договора;
7. редът за взаимно уведомяване на страните по договора;
8. условията и срокът за откриване на
индивидуални партиди на потребителите на
всеки отделен самостоятелен обект в имота.
(4) При определянето на срока по ал. 3,
т. 3 се съобразяват сроковете за строителство, така че водопроводното отклонение да
е изградено към момента на въвеждането на
обекта в експлоатация.
(5) Договорът за присъединяване към водоснабдителната мрежа влиза в сила:
1. с подписването му – при влязло в сила
разрешение за строеж на застрояването в
имота; или
2. от датата на влизане в сила на разрешението за строеж на застрояването в имота,
когато договорът е подписан преди нея.
(6) Договорът за присъедин яване към
водоснабдителната мрежа се прекратява при
изтичане на срока на разрешението за строеж
на застрояването в имота.
(7) Договорът за присъединяване към водоснабдителната мрежа на имот, за който не
се предвижда реализиране на застрояването,
влиза в сила от датата на подписването му
и се прекратява с подаване от възложителя
на заявление за откриване на партида или за
сключване на договор за присъединяване на
нов обект в имота.
Чл. 14г. (1) За предоставянето на услуга
по временно водоснабдяване на строителната
площадка по време на строителството в имот,
за който възложителят е подал заявление за
присъединяване по чл. 13, ал. 2, т. 2 и има
техническа възможност за това, се сключва
отделен договор между възложителя и оператора при спазване на дадените условия за
присъединяване съгласно чл. 13, ал. 5, т. 8.
(2) Договорът по ал. 1 определя правата
и задълженията между страните и съдържа
реквизитите по чл. 14в, ал. 3, т. 2, 6, 7 и 8.
Чл. 14д. Когато възложителят е заявил
присъединяване към водоснабдителната и
към канализационната мрежа, се сключва
един договор за присъединяване към В и К
мрежите.“
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§ 7. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) В срок от 5 работни дни след
въвеждане в експлоатация на строежа съгласно
ЗУТ всички собственици на самостоятелни
обекти, лично или чрез представител, подават
заявление по образец на оператора за откриване на индивидуалните партиди на всички
самостоятелни обекти в присъединения имот,
които са водоснабдени и заявяват готовност
за извършване на първи отчет на инсталираните индивидуални водомери. Собствениците
на самостоятелни обекти могат да определят
възложителя за свой представител по пред
ходното изречение.
(2) Към заявлението по ал. 1 възложителят представя разрешението за ползване – за
строежите от първа, втора и трета категория,
съответно удостоверението за въвеждане в
експлоатация – за строежите от четвърта и
пета категория.
(3) В случай на водоснабдяване на имот,
за който не се предвижда реализиране на
застрояването, в заявлението по ал. 1 възложителят заявява готовността си за откриване
на партида с изградени водопроводна мрежа
и водомерна шахта в имота.
(4) Операторът открива индивид уа лни
партиди с потребителски номера на потребителите във всички самостоятелни обекти
в присъединения имот в срок до 30 дни от
подаване на заявлението по ал. 1.
(5) В срока по ал. 4 операторът извършва следващ отчет на всички индивидуални
водомери, инсталирани в самостоятелните
обекти в имота.
(6) Потребителят ползва водопроводните
и канализационните инсталации, мрежи и
съоръженията след водопроводното отклонение на своя отговорност при спазване на
нормативните изисквания към тях.“
§ 8. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. присъединяване на имотите към водоснабдителните мрежи без сключен договор
по чл. 14 в;“.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. преминаването на водопроводни отклонения през чужди имоти с изключение
на случаите на чл. 193 ЗУТ.“
§ 9. В чл. 22, ал. 1 думите „чл. 14“ се заменят с „чл. 14в“.
§ 10. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Присъединяването на имот към
канализационната мрежа се извършва при
условията и по реда на чл. 12 – 15, които се
прилагат съответно към канализационното
отклонение за имота.
(2) Заявлението за присъединяване към
канализационната мрежа съдържа следната
информация:
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1. точен административен адрес на имота
(ако е определен);
2. копие от документ за собственост на
титуляря на правото на собственост и/или
на учреденото право на строеж в чужд имот;
3. точен идентификатор на имота съгласно
данните от кадастралната карта и регистър;
4. копие (извадка) от действащ подробен
устройствен план;
5. информация за прогнозните оразмерителни отпадъчни водни количества, които ще
се отвеждат от имота чрез канализационното
отклонение, и техния вид (битови, производствени, дъждовни);
6. в случай на производствени инсталации
или стопанска дейност – информация за производствените отпадъчни водни количества
и прогнозни максимални концентрации на
веществата в тях;
7. предполагаем (очакван) период за изготвяне на инвестиционния проект за канализационното отклонение;
8. предложение за крайния срок за присъединяване към канализационната мрежа на
канализационните инсталации и/или мрежи,
разположени в имота на заявителя;
9. предполагаем (очакван) период за въвеждане на обекта в експлоатация при условията
и по реда на ЗУТ .
(3) В становището по чл. 13, ал. 5 операторът предоставя на заявителя изходните данни
и условията за присъединяване, необходими за
проектиране на канализационното отклонение
и на сградната канализационна инсталация
и/или на вътрешната канализационна мрежа,
които включват:
1. схема със ситуационно разположение
на канализационните мрежи и съоръжения
в участъка от тях за присъединяване, включително данни за тех ническ и парамет ри
(характеристики) – вид на канализационната
мрежа, материал и диаметър на тръбите, размер, форма, дълбочина и местоположение на
съоръженията и др.;
2. пределно допустими стойности за количеството и качеството на отвежданите чрез
канализационното отклонение отпадъчни и
дъждовни води от имота по т. 1 и процедурата
за проверка на съдържанието на замърсители;
3. границата, до която операторът изгражда,
поддържа и експлоатира канализационното
отклонение, и изисквания за разположение
на ревизионната шахта на канализационното
отклонение;
4. място и начин за присъединяване към
канализационния провод;
5. минимални отстояния на проводите и съоръженията за присъединяване и изисквания,
гарантиращи експлоатационната сигурност на
присъединяването;
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6. други специфични данни и изисквания
на оператора, необходими за проектиране на
канализационното отклонение и на сградната
канализационна инсталация и/или на разположените канализационни мрежи в имота;
7. срокове за присъединяване към канализационната мрежа.
(4) Операторът може да откаже присъединяването на имот към канализационната
мрежа по подадено заявление за присъединяване, когато:
1. не е възможно да осигури отвеждането
от имота на заявените количества отпадъчни
води, без това да наруши правилното функциониране на канализационната система;
2. се иска включване на отпадъчни води в
канализационна система, които не отговарят
на изискванията на Наредба № 7 от 2000 г.
за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните
системи на населените места (ДВ, бр. 98 от
2000 г.);
3. няма канализационни проводи, които
се експлоатират от оператора, към които
директно да бъде присъединен имотът.
(5) Договорът за присъединяване на имота
към канализационните мрежи отговаря съответно на чл. 14в, ал. 3 и съдържа и изискванията към мястото на ревизионната шахта
на канализационното отклонение и ограниченията върху количеството и качеството на
отпадъчните води.
(6) За производствените отпадъчни води
се спазват изискванията на Наредба № 7 от
2000 г. за условията и реда за заустване на
производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, като
количеството и максимално допустимите
концентрации на веществата в отпадъчните
води, зауствани в канализационната система,
се договарят между страните.
(7) Не се разрешава:
1. присъединяването на канализационни
отклонения в нарушение на изискванията
на чл. 12;
2. разполагането на строежи и трайни
насаждения в сервитутните ивици за експлоатация и ремонт на канализационните
отклонения и колектори;
3. преминаването на канализационни отклонения и колектори през чужди имоти, с
изключение на случаите по чл. 87 и 193 ЗУТ.“
§ 11. В чл. 26 след думите „по реда на
чл. 12 – 16“ се поставя запетая и се добавя
,,чл. 24“.
§ 12. В чл. 37, ал. 1 изречение второ се
заличава.
§ 13. В чл. 39, ал. 8 след думите „повреждане на водомер на водопроводно отклонение“
се добавя „и в случаите на нарушаване на
пломбите на водомерите“.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. Заварените случаи се уреждат по реда
на § 25 – 27 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ (ДВ, бр. 1 от 2019 г.).
§ 15. Наредбата влиза в сила в едномесечен
срок от деня на обнародването в „Държавен
вестник“.
Министър:
Петя Аврамова
6794

Наредба за изменение на Наредба № РД-02-20-25
от 2012 г. за условията и реда за издаване
на удостоверение за вписване в регистъра
на консултантите за оценяване на съответ
ствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор (обн., ДВ,
бр. 98 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2016 г.;
изм., бр. 56 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 8, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. Дирекцията за национален строителен
контрол изисква по служебен път информация
за наличие или липса на задължения по чл. 87,
ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс за съответния търговец;“.
2. В т. 4 буква „а“ се изменя така:
„а) копие от дипломата за завършено
висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“; Дирекцията
за национален строителен контрол изисква
по служебен път документ за признаване на
придобито висше образование в чуждестранни висши училища, издаван от Националния
център за информация и документация;“.
3. Точка 8 се изменя така:
„8. обстоятелствата относно съдимостта на
българските граждани се установяват служебно от Дирекцията за национален строителен
контрол.“
§ 2. В чл. 12 ал. 1 се изменя така:
„(1) Удостоверението за вписване в регистъра или отказът се издава в едномесечен срок
от подаване на заявлението и се връчва лично
на заявителя или упълномощено от него лице,
или чрез лицензиран пощенски оператор, при
поискване от страна на заявителя.“
§ 3. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Отказът за вписване в регистъра
се съобщава писмено на заявителя и може да
се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Петя Аврамова
6814
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 1 от 2009 г. за условията и реда за
устройството и безопасността на площадките
за игра (обн., ДВ, бр. 10 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 27 от 2013 г. и бр. 69 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 7, ал. 3 след думите „достъпна
среда“ се поставя запетая и думите „в урбанизираните територии“ се заменят с „определени с Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране,
изпълнение и поддържане на строежите в
съответствие с изискванията за достъпна
среда на населението, включително за хората
с увреждания (Наредба № 4 от 2009 г.) (ДВ,
бр. 54 от 2009 г.)“.
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „се допуска“ се заменят
със „се предвижда възможността от“.
2. В ал. 3 след думата „паркове“ се добавя
„пешеходни зони, в т.ч. площадни пространства с ниска интензивност на пешеходното и
велосипедното движение“ и се поставя запетая.
§ 3. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „площадките за игра“ се заменят с „откритите и
закритите площадки за игра“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Не се допуска планирането на нови
открити площадки за игра при наличието
на растителни видове съгласно приложение
№ 1, представляващи висока степен на риск
за ползвателите на разстояние до 10 m от
границата на площадката за игра.“
§ 4. В чл. 24, ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „определени с Наредба № 4
от 2009 г.“.
§ 5. В чл. 60 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) При проектирането и изграждането на
площадките за игра се предприемат мерки
за предотвратяване на рисковите и опасните
фактори, описани в приложение № 8.“
2. Досегашните ал. 2, 3, 4, 5 и 6 стават
ал. 3, 4, 5, 6 и 7.
§ 6. Член 62 се изменя така:
„Чл. 62. (1) Преди изпълнението/монтажа на
съоръжение за игра, елемент на обзавеждането
и/или настилка се проверява съответствието
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им с изискванията и характеристиките, декларирани в техническата им документация (в т.ч.
сертификати или протоколи от изпитвания),
и съответствието им с инвестиционния проект. В случай на несъответствие с техническата
документация на производителя/доставчика
се сигнализира съответният производител/
доставчик за предприемане на необходимите
коригиращи действия, а в спорни случаи – и
Комисията за защита на потребителите за
предприемане на действия по реда на Закона
за защита на потребителите.
(2) Изпълнението/монтажът на съоръженията за игра, настилките, елементите на
обзавеждането и ограждението на площадката за игра се извършва при спазване на
инструкциите на съответния производител и
на изискванията на одобрения инвестиционен
проект.
(3) При въвеждането в експлоатация на
площадки за игра констативният акт по чл. 176,
ал. 1 от ЗУТ за установяване на годността
за приемане на площадка за игра съдържа
данните по чл. 7, ал. 2, т. 15 от Наредба № 3
от 2003 г. за актовете и протоколите по време
на строителство (обн., ДВ, бр. 72 от 2003 г.;
изм. и доп., бр. 37 от 2004 г., бр. 29 от 2006 г.,
бр. 98 от 2012 г., бр. 65 от 2016 г. и бр. 56 от
2017 г.), както и следните специфични данни
от огледа на място:
1. описват се монтираните съоръжения (наличие на маркировка, вид на съоръжението,
разположение, височина на свободно падане и
други съотносими параметри), съответствието
им с инвестиционния проект и предоставените
за тях от производителите документи и/или
сертификати за съответствие с БДС EN 1176;
2. описват се параметрите на изпълнените
настилки на територията на площадката (вид
на настилката, коти, площи и др.), в т.ч. изпълнените ударопоглъщащи настилки и приложените за тях документи на производителя
за предвидената височина на свободно падане
по БДС EN 1177, и съответствието на изпълнените настилки с инвестиционния проект;
3. описват се изпълнените благоустройствени дейности, монтираните елементи на
обзавеж дането, изпълненото озеленяване,
означения и ограждения на територията на
площадката за игра, прилежащата є нарушена
при изграждането и подлежаща на възстановяване територия и съответствието им с
инвестиционния проект;
4. удостоверява се съответствието на монтажа на съоръженията за игра и на елементите
на обзавеждането, както и на изпълнението
на настилките с инструкциите на съответния
производител.“
§ 7. В чл. 67 се създава ал. 4:
„(4) Съставените от стопанина планове и
тяхното изпълнение подлежат на контрол от:
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1. общинските съвети – за обществено
достъпни площадки за игра, чиито стопани
са общините;
2. Комисията за защита на потребителите
по реда на Закона за защита на потребителите – за обществено достъпни площадки
за игра, чиито стопани са юридически или
физически лица.“
§ 8. Създава се чл. 67а:
„Чл. 67а. (1) Стопаните на обществено
достъпни площадки за игра изготвят и непрекъснато актуализират списък на площадките
за игра, които поддържат и контролират по
реда на наредбата.
(2) Планът за контрол и поддържане на площадките за игра от списъка по ал. 1 включва
необходимите за спазване на изискванията на
наредбата мерки, финансови средства, срокове
и отговорници.
(3) Съоръженията и заниманията за игра
на територията на съществуващи обществено достъпни площадки за игра, които не са
включени в списъка по ал. 1 и в плана за контрол и поддържане, подлежат на премахване
от и за сметка на техния стопанин, като до
премахването стопанинът носи отговорност
за обезопасяването им и за преустановяване
на достъпа до тях.“
§ 9. В чл. 68 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Планът за контрол и поддържане на
площадките за игра включва график и писмени процедури за извършване на следните
основни видове контрол:
1. периодичен (функционален) контрол;
2. годишен основен контрол.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Периодичният контрол се извършва от
стопанина на площадката за игра веднъж на
1 до 5 месеца в зависимост от интензивността
на посещение на площадката. Той обхваща
подробна проверка на функционирането и
стабилността на съоръженията за игра в резултат на тяхното износване, както и подробна
проверка на всички останали елементи на
площадката.“
4. Създава се ал. 7:
„(7) Стопанинът уведомява производителя/
доставчика на съоръжение за игра, елемент
на обзавеждането и/или настилка за необходимостта от предприемане на коригиращи действия, когато по време на годишния
контрол се установи тяхно несъответствие с
изискванията, декларирани в техническата
документация на съответния производител/
доставчик (в т.ч. сертификати или протоколи
от изпитвания).“
§ 10. В чл. 70 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Създава се нова ал. 2:
„(2) При установяване на изменения на
площадка за игра, които създават непосредствен риск от нараняване (нарушена конструкция на съоръжение за игра, елемент
на обзавеждането и ограждението, опасни
неравности по настилките, липса на настилки
и др.), стопанинът на площадката за игра
предприема незабавни мерк и за нейното
обезопасяване и/или преустановяването на
достъпа до съответната площадка за игра
или част от нея и планира своевременното
им отстраняване.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 11. В чл. 71, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. документиране на регистрирани от
стопанина злополуки (по-тежки контузии и
наранявания), възникнали на площадката
(причини, вид на контузията и нараняването),
и получените от стопанина сигнали за злополуки, при които са документирани препоръки
за планиране на мерки в плана за контрол и
поддържане на площадката за игра;“.
2. В т. 3 думата „постоянни“ и запетаята
след нея се заличават.
§ 12. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 34:
„34. „Беседка“ е елемент на обзавеждането
на площадките за игра с конструкция, чрез
която се обособяват няколко места за сядане
и общуване при осигуряване на подходящо
засенчване и защита от дъжд и сняг.“
§ 13. В приложение № 7а към чл. 63а и
чл. 68, ал. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. I. „Минимален обхват на доклада
и/или сертификата за извършения контрол на
открита площадка за игра“, т. 2 думите „чл. 47,
ал. 1, 2 и 3“ се заменят с „чл. 47, ал. 1 и 2“.
2. В т. ІI. „Минимален обхват на доклада
и/или сертификата за извършения контрол
на закрита площадка за игра“:
а) в т. 1, буква „в“ след думите „чл. 27,
ал. 4“ се добавя „чл. 34“;
б) в т. 2 след думите „чл. 5“ се добавя
„чл. 15, ал. 1“ и числото „34“ се заличава.
§ 14. Наименованието на приложение № 8
се изменя така: „Приложение № 8 към чл. 60,
ал. 2 и чл. 69, ал. 3“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 15. Съществуващите площадки за игра,
които не са приведени в съответствие с изиск
ванията на тази наредба в срока по § 3 от
преходните и заключителните разпоредби,
се включват от техните стопани в плановете
за контрол и поддържане на площадките за
игра с необходимите за това мерки, финансови средства и срокове за изпълнение, а по
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отношение на площадките за игра – общинска собственост, и в общинските програми
за закрила на детето.
§ 16. (1) Започналите производства по одоб
ряване на инвестиционен проект и издаване
на разрешение за строеж се довършват по
досегашния ред.
(2) За дата на започване на производство
по одобряване на инвестиционен проект и
издаване на разрешение за строеж се смята
денят на подаване на писмено заявление за
одобряване на инвестиционния проект от
компетентния орган.
§ 17. (1) Започнатите производства по въвеждане в експлоатация на площадки за игра
се довършват по досегашния ред.
(2) За започнато производство по ал. 1 се
счита съставянето на констативния акт по
чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за предаване от строителя на възложителя на изградена и завършена
площадка за игра.
§ 18. Наредбата влиза в сила един месец
след обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на регионалното
развитие и благоустройството:
Петя Аврамова
Министър на вътрешните работи:
Младен Маринов
Председател на Държавната
агенция за закрила на детето:
Елеонора Лилова
6832

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 42 от 2001 г. за лицензиране на же
лезопътни предприятия за превоз на пътници
и/или товари (обн., ДВ, бр. 67 от 2001 г.; изм.
и доп., бр. 14 от 2003 г., бр. 97 от 2005 г., бр. 95
от 2006 г., бр. 11 от 2012 г., бр. 31 от 2016 г.;
доп., бр. 33 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „издаване“ се поставя
запетая и думите „и преразглеждане“ се заменят с „преразглеждане, изменение, спиране
на действието или отнемане“.
2. В ал. 3 абревиатурата „ЗЖТ“ се заменя със
„Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ)“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Лицензиите за извършване на железопътни превози, издадени по реда на чл. 4,
ал. 4, т. 1, са валидни на територията на
Европейския съюз и в Европейското иконо-

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 3

мическо пространство. Лицензиите, издадени
по реда на чл. 4, ал. 4, т. 2, са валидни на
територията на страната за превози по регионалните линии, включени в обхвата на
лицензията.“
2. Алинея 7 се отменя.
§ 3. В чл. 3, ал. 2 думите „подал заявление“
се заменят с „установен в Република България,
има вписан предмет на дейност жп превоз
на пътници и/или товари, или осигуряване
само на локомотивна тяга, подал заявление
по чл. 5, ал. 1“.
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Лицензия по реда на тази наредба се
издава и на лице, което осигурява само локомотивна тяга.“
2. В ал. 8 след думата „Превозвачът“ се
добавя „или лицето по ал. 7“.
3. Създават се ал. 10 и 11:
„(10) Когато се издава лицензия по ал. 4,
т. 1, буква „б“, изменя се лицензия по начин,
засягащ лицензионния документ, спира се
действието, отнема се или се издава временна
лицензия, лицензионният документ се издава
съгласно приложение № 1а.
(11) Когато се издава лицензия по ал. 4,
т. 2, изменя се лицензия по начин, засягащ
лицензионния документ, спира се действието,
отнема се или се издава временна лицензия,
се издава нов лицензионен документ съгласно
приложение № 2.“
§ 5. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „за извършване на железопътни превози на пътници и/или товари“
се заличават.
2. В ал. 2:
а) в т. 3:
а1) в буква „а“ след думите „превозната
дейност“ се поставя точка и запетая и се
добавя „за лицата, които са български граждани, свидетелство за съдимост се набавя
по служебен път от Изпълнителна агенция
„Железопътна администрация“;
а 2) в буква „б“ думите „букви „б“, „в“ и
„д“ се заменят с „букви „б“, „в“, „д“ и „ж“;
б) в т. 8 думата „превозите“ се заменя с
„дейността“.
3. В ал. 3 думите „по чл. 3“ се заличават.
§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „нотариално заверено
копие, с изключение на тези по чл. 5, ал. 2,
т. 7, буква „б“ и т. 11, които“ се заличават.
2. В ал. 2 думата „превози“ се заменя с
„услуги“.
§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ разглеж да заявлението и
приложенията към него и в срока по чл. 37,
ал. 9 от ЗЖТ информира заявителя, че документацията е пълна или изисква допълнителна
информация.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В слу чай че в заявлението или в
документацията, приложена към него, бъдат констатирани пропуски или непълноти, кандидатът се информира с писмо за
отстраняването им или за предоставяне на
допълнителна информация в срок, определен
в чл. 37, ал. 10 от ЗЖТ.“
3. В ал. 3:
а) в основния текст думите „или се отнема“
се заличават;
б) в т. 1 след думата „наредба“ се поставя
запетая и се добавя „включително когато в
предмета му на дейност не е вписан железопътен превоз на пътници и/или товари или
осигуряване само на локомотивна тяга“;
в) в т. 4:
в1) в буква „д“ думата „системно“ се заменя
с „многократно“;
в2) създава се буква „ж“:
„ж) осъждани за престъпления във връзка
със задължения, произтичащи от колективни
трудови договори.“;
г) точка 5 се изменя така:
„5. кандидатът дължи значителни суми
по просрочени плащания на данъци или на
вноски за социални осигуровки в резултат на
дейността на предприятието или системно
просрочва тези плащания; за лицата, които са
български граждани, информацията се набавя
по служебен път от Изпълнителна агенция
„Железопътна администрация“.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ изготвя доклад до лицензиращия орган
с предложение за решение по заявлението.
Лицензиращият орган се произнася с мотивирано решение по заявлението в срока по
чл. 37, ал. 11 от ЗЖТ.“
5. В ал. 6 думата „незабавно“ се заличава,
а думите „Европейската комисия“ се заменят
с „Агенцията за железопътен транспорт на
Европейския съюз“.
§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите на преобразуване на железопътния превозвач или промяна в собствеността/собственика му лицензиращият орган
преразглежда лицензията за установяване
спазването на изискванията по чл. 38 от ЗЖТ.“
2. Алинея 3 се изменя така:
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„(3) В случаите по ал. 2 до произнасянето
на лицензиращия орган лицензията на превозвача запазва своето действие, при условие че
не са застрашени сигурността и безопасността
на превозите.“
3. В ал. 4 след думата „лице“ се добавя
„спира действието или“, а скобите и текстът
в скобите „приложение № 3“ се заменят със
„съгласно чл. 4, ал. 4, т. 3“.
4. В ал. 5 думите „лицензиращият орган да
прецени дали се налага“ се заличават.
§ 9. В чл. 9а, ал. 5 думите „превозвачът
представя“ се заменят с „изпълнителният
директор на ИА „ЖА“ изисква от превозвача
да представи“.
§ 10. В чл. 10 ал. 3 се изменя така:
„(3) При неизпълнение на направените
предписания в срока по ал. 2 или когато се
констатира, че притежателят на лицензията
вече не е в състояние да изпълнява изискванията, при които е издадена лицензията,
изпълнителният директор на Изпълнителна
агенция „Железопътна администрация“ прави
мотивирано предложение до министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за спиране действието или за
отнемане на лицензията.“
§ 11. В чл. 11, т. 3, буква „б“ след думите
„на лицензията“ се добавя „или в срок, определен по чл. 41, ал. 2 от ЗЖТ“.
§ 12. В чл. 13 ал. 1 се изменя така:
„(1) За преразглеждане на лицензията в
случаите по чл. 4, ал. 3 железопътният превозвач подава заявление по реда на чл. 5 в
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.“
§ 13. В допълнителната разпоредба се
правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието се изменя така:
„ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“.
2. В § 1 се правят следните изменения и
допълнения:
а) в т. 1:
а1) съществуващият текст става изречение
първо, като в него след думите „Железопътен
превозвач“ се добавя в скоби „Железопътно
предприятие“;
а 2) създава се изречение второ: „Това
включва и предприятия, които осигуряват
само локомотивна тяга.“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. „Лицензия“ е разрешителен документ,
издаден от лицензиращ орган на предприятие,
чрез който се признава капацитетът му да
предоставя железопътни транспортни услуги
като железопътно предприятие. Този капацитет
може да е ограничен за предоставянето само
на специфични видове услуги.“;
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в) в т. 4 след думите „митническото законодателство“ се поставя запетая и се добавя
„не са били осъждани за престъпления във
връзка със задължения, произтичащи от колективни трудови договори“;
г) точка 6 се изменя така:
„6. „Професионално компетентен“ е кандидатът, който има или декларира, че ще има
разработени вътрешни правила за функциониране на превозната дейност, а лицата, на
които е възложено да ръководят транспортната
дейност, имат познания и/или опит, необходими за упражняването на дейността в обхвата
на лицензията, придобити чрез обучение или
усвоени в транспортната практика.“;
д) в т. 8 думата „системно“ се заменя с
„многократно“;
е) създава се т. 9:
„9. „Лицензиращ орган“ е орган, отговорен
за издаването на лицензии в държава – членка на Европейския съюз, или Европейското
икономическо пространство.“
3. В § 1а ал. 1 се отменя.
§ 14. В приложение № 1а след думите
„към чл. 4, ал. 4, т. 1“ се поставя запетая и
се добавя „буква „а“.
§ 15. В приложение № 1б думите „ал. 1“
се заменят с „ал. 2“ и думите „железопътен
превозвач“ се заменят с „железопътно предприятие“.
§ 16. В приложение № 2 думите „Приложение: Списък на влаковете“ се заличават.
§ 17. Приложение № 3 се отменя.
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Министър:
Росен Желязков

Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 57 от 2004 г. за постигане на
оперативна съвместимост на националната
железопътна система с железопътната сис
тема в рамките на Европейския съюз (обн.,
ДВ, бр. 55 от 2004 г.; попр., бр. 60 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 91 от 2005 г., бр. 55 от 2006 г.;
попр., бр. 59 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 88
от 2007 г., бр. 84 от 2010 г., бр. 5 от 2012 г.;
доп., бр. 3 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 71 и 106
от 2013 г., бр. 4 от 2015 г., бр. 1 от 2016 г. и
бр. 85 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „тях, както и връзките
между тях“ се заменят с „всяка подсистема,
съставните елементи на оперативната съвместимост, интерфейсите и приложимите процедури, необходими за постигане на оперативна
съвместимост на националната железопътна
система с железопътната система в рамките
на Европейския съюз“;
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б) в т. 3 след думата „подсистемите“ се
добавя „за съответствие със съществените
изиск вани я за операт ивна съвмест имост
и/или с изискванията на националните правила за безопасност или техническите правила“;
в) в т. 4 след думата „подсистеми“ се поставя запетая и думите „и превозни средства“
се заменят с „на разрешение за пускане на
пазара на превозно средство и на разрешение
за тип превозни средства“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Наредбата има за цел да се определи
оптимално равнище на техническа хармонизация, да се създадат условия за улесняване,
подобряване и развитие на железопътните
транспортни услуги в Република България с
държавите – членки на Европейския съюз, и
с трети държави, както и да се допринесе за
приключване на изграждането на единното
европейско железопътно пространство и за
постепенното изграждане на вътрешния пазар
на Европейския съюз.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 1 след думата „транспорт“ се поставя запетая и се добавя „железопътните
превозни средства с олекотена конструкция,
както и инфраструктурата, която се използва
изключително от тези превозни средства“;
б) в т. 4 след думата „собственика“ се добавя „или упълномощен от него оператор“, а
след думата „товари“ се добавя „или превоз
на хора за нетърговски цели“;
в) създават се т. 5 и 6:
„5. железопътна инфраструктура с олекотена конструкция, понякога използвана от
тежки железопътни превозни средства при
експлоатационните условия на железопътната
система с олекотена конструкция, когато това
е необходимо за целите на осъществяване на
връзки само за тези превозни средства;
6. превозни средства, използвани основно
върху железопътна инфраструктура с олекотена конструкция, но оборудвани с някои
тежки железопътни компоненти, необходими
за осъществяване на транзитно преминаване
на ограничена и ясно определена отсечка от
тежка железопътна инфраструктура, единствено за целите на осъществяване на връзки.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „се разделя на
подсистеми, посочени в част Б на приложение
№ 1, като за всяка една от тях се определят
спец ифи ч н и с ъщес т вен и изиск ва н и я“ се
заменят с „включва“ и точката се заменя с
двоеточие;
б) създават се т. 1 и 2:
„1. стационарни и мобилни елементи, обхващащи, от една страна, мрежата, която е
съставена от линиите, гарите, терминалите и
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всички видове стационарно оборудване, нужно
за гарантиране на безопасно и непрекъснато функциониране на системата, а от друга
страна – всички превозни средства, движещи
се по мрежата (приложение № 1);
2. подсистеми, определени в приложение
№ 1а.“
2. В ал. 2:
а) досегашни ят текст става изречение
първо и в него след думата „функционални“
се добавя „и трябва да отговарят на съществените изисквания, определени в глава втора
и приложение № 1в“;
б) създава се изречение второ: „За всяка
подсистема се определят технически спецификации, регламентиращи съставните елементи
и интерфейсите с цел постигане на съществените изисквания.“
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Превозното средство се състои от една
подсистема („подвижен състав“) и когато е
приложимо, от други подсистеми (основно
подсистемата „бордови контрол, управление
и сигнализация“).
(4) Железопътната система, подсистемите
и съставните елементи на оперативната съвместимост, включително интерфейсите, трябва да отговарят на съответните съществени
изисквания (приложение № 1в). При поръчки
за доставки, производство или строителство
техническите спецификации, които са необходими за попълването на европейските
спецификации или други стандарти, използвани в Европейския съюз, трябва да не са в
противоречие със съществените изисквания.“
§ 3. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се отменя.
2. Алинея 5 се отменя.
3. В ал. 6:
а) в изречение първо след думите „към нея“
се добавя „като „отворени въпроси“;
б) в изречение второ след думите „по чл. 29“
се поставя запетая и се добавя „ал. 2“.
4. Алинея 9 се отменя.
5. Алинея 10 се отменя.
§ 4. В чл. 23, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В основния текст думата „включва“ се
заличава.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. посочва обхвата, за който е предвидена
(част от мрежа или превозни средства, посочени
в приложение № 1, подсистеми или части от
подсистеми, посочени в приложение № 1а);“.
3. В т. 2 думите „описание на“ се заменят
с „определя“.
4. В т. 3 преди думата „функционалните“
се добавя „установява“, а думата „характеристики“ се заменя със „спецификации“.
5. В т. 4 преди думата „специфичните“ се
добавя „определя“.
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6. Точка 5 се изменя така:
„5. определя съставните елементи на оперативната съвместимост и връзките, които
трябва да бъдат обхванати от европейските
спецификации, включително европейските
стандарти, които са необходими за постигане
на оперативна съвместимост в рамките на
железопътната система на Европейския съюз;“.
7. В т. 6 преди думата „необходимата“ се
добавя „регламентира“, а след думата „персонала“ се добавя „за функционирането и
поддържането на съответната подсистема,
както и за прилагането на ТСОС“.
8. В т. 7 преди думата „необходимите“ се
добавя „регламентира“.
9. В т. 8 преди думата „специфичните“ се
добавя „регламентира“.
10. Създава се нова т. 10:
„10. посочва разпоредбите, приложими към
съществуващите подсистеми и превозни средства, по-специално в случай на обновяване и
модернизация, когато се налага подаването
на заявление за ново разрешение;“.
11. Създават се т. 11 и 12:
„11. посочва стратегията за прилагане на
ТСОС; в частност, определя етапите, които
следва да бъдат завършени, при отчитане на
предвидените разходи и ползи и очакваните последици за засегнатите участници, за
да бъде осъществен постепенен преход от
съществуващото положение към окончателното положение, при което съответствието с
ТСОС ще бъде норма; когато е необходимо
координирано прилагане на ТСОС, например
по даден коридор или между управители на
инфраструктура и железопътни предприятия,
стратегията може да включва предложения
за поетапно въвеждане;
12. посочва параметрите на превозните
средства и стационарните подсистеми, които
следва да бъдат подлагани на проверка от
железопътното предприятие, и процедурите
за проверка на параметрите след предоставянето на разрешенията за пускане на пазара на
превозните средства и преди първото изпол
зване на превозното средство, за да се осигури
съвместимост между превозните средства и
маршрутите, по които те са експлоатирани;“.
12. Досегашната т. 10 става т. 13.
§ 5. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) основният текст се изменя така:
„Чл. 26. (1) Заявителят може да не прилага една или повече ТСОС или части от тях
в Република България в следните случаи:“;
б) в т. 1 след думите „нова подсистема“ се
добавя „или част от нея“, след думите „съществуваща подсистема“ се добавя „или част
от нея“ и думите „по времето на публикуване“
се заменят с „към датата на прилагане“;
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в) точка 2 се отменя;
г) точка 3 се изменя така:
„3. при предложено обновяване, разширяване или модернизация на съществуваща
подсистема или част от нея, когато прилагането
на тези ТСОС би компрометирало икономическата жизнеспособност на проекта и/или
на съвместимостта на националната железопътна система по отношение на габаритите
на натоварване, междурелсието, разстоянието
между коловозите или напрежението на електрическата мрежа;“
д) точка 4 се отменя;
е) в т. 5 след думата „съображения“ се поставя запетая и се добавя „като в този случай
неприлагането на ТСОС се ограничава до
периода преди възстановяването на мрежата“;
2. Алинея 2 се отменя.
§ 6. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думите „лицето по ал. 1“ се
заменят с „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
или оправомощено от него лице“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 5
лицето по ал. 2 съобщава на Европейската
комисия за решението Република България
да не прилага една или повече ТСОС или
части от тях.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В случаите по чл. 26, ал. 1, т. 1, 3 и 6
лицето по ал. 2 подава до Европейската комисия искане за неприлагане на ТСОС или
части от тях, придружено от досие, което
съдържа обосновка на искането, и посочва
алтернативните разпоредби, които Република
България ще прилага вместо ТСОС. До получаване на решение от Европейската комисия
по искането алтернативните разпоредби могат
да се прилагат незабавно.“
5. Алинея 5 се отменя.
6. В ал. 6:
а) изречение първо се заличава;
б) в изречение второ думата „този“ се
заличава, а след думата „срок“ се добавя „до
четири месеца от представяне на искането
по ал. 4, придружено с пълното досие“ и се
поставя запетая.
7. Алинея 7 се отменя.
8. Алинея 8 се отменя.
§ 7. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „Предложение“
се добавя „до изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“.
2. В ал. 4:
а) в изречение първо след думата „отклонение“ се поставя точка и текстът до края на
изречението се заличава;
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б) изречение второ се изменя така: „Информацията, която да бъде включена в досието,
изискваният формат на досието и начинът, по
който то да бъде предадено, се определят от
Европейската комисия чрез акт за изпълнение.“
3. В ал. 5:
а) досегашният текст става изречение първо
и в него след думите „по чл. 27“ запетаята и
думите „ал. 1“ се заличават;
б) създава се изречение второ: „В случаите
по чл. 54а, ал. 2 досието се изпраща от заявителя до Европейската комисия и Агенцията
за железопътен транспорт на Европейския
съюз (АЖТЕС).“
§ 8. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ приема, че съществените
изисквания са спазени от структурните подсистеми, които съставляват железопътната
система, когато тези подсистеми са обхванати, както е определено, от ЕО декларация за
проверка, извършена чрез сравняване с ТСОС
в съответствие с чл. 48 – 50, или от декларация за проверка, извършена чрез сравняване
с националните правила в съответствие с
чл. 60б – 60в, или и двете.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и се изменя така:
„(2) Национални правила за прилагането на
съществените изисквания и при необходимост
приемливи национални начини за постигане на
съответствие се прилагат в следните случаи:
1. когато ТСОС не обхващат или не обхващат напълно някои аспекти, свързани
със съществените изисквания, включително
„отворените въпроси“, съгласно чл. 22, ал. 6;
2. когато е нотифицирано неприлагане
на една или повече ТСОС или части от тях
съгласно чл. 27;
3. специфичен случай изисква прилагането
на технически правила, които не са включени
в съответната ТСОС;
4. национални правила се прилагат за
спецификация на съществуващите системи,
като целта е ограничена до оценяване на
техническата съвместимост на превозното
средство с мрежата;
5. когато мрежите и превозните средства
не са обхванати от ТСОС;
6. като спешна временна предпазна мярка,
по-специално след възникнало произшествие.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Изпълнителна агенция „Железопътна
админист раци я“ у ведом ява Европейската
комисия и АЖТЕС за съществуващите национални правила по ал. 1 в следните случаи:
1. всеки път, когато нотифицираните правила са изменени;
2. когато е представено ново искане за
неприлагане на ТСОС съгласно чл. 27;
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3. когато прилагането на националните
правила стане ненужно поради публикуването
или преразглеждането на съответната ТСОС.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
се правят следните изменения и допълнения:
а) в изречение първо думите „в списъка по
ал. 1 не се включват техническите“ се заменят
с „не се нотифицират по реда на ал. 2“, а след
думата „правила“ се добавя „и ограничения“;
б) в изречение второ след думата „инфраструктура“ се добавя „по чл. 61, ал. 1“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „списъкът по ал. 1 се публикува“
се заменят с „нотифицираните национални
правила, включително тези, които обхващат
интерфейсите между превозните средства и
мрежите, се публикуват“.
§ 9. Създава се чл. 29а:
„Чл. 29а. (1) Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ нотифицира пълния
текст на националните правила в случаите по
чл. 29, ал. 2 чрез информационнотехнологична
система, управляване от АЖТЕС в съответствие с член 27 от Регламент (ЕС) 2016/796
на Европейския парламент и на Съвета от
11 май 2016 г. относно Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004 (OB, L
138 от 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕС) 2016/796“.
(2) Република България определя нови
национални правила само в следните случаи:
1. когато ТСОС не отговаря напълно на
съществените изисквания;
2. като спешна предпазна мярка, по-специално след случаи на произшествие.
(3) Изпълнителна агенция „Железопътна
а дминист раци я“ п редоставя посредст вом
информац ионно тех нолог и чна сист ема по
ч лен 27 о т Регла мен т (ЕС) 2 016/796 на
А ЖТЕС и на Европейската комисия проектите за нови национални правила по ал. 2,
за да може разглеждането им да се извърши
своевременно и в съответствие със сроковете, посочени в член 25, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/796, и преди очакваното
въвеждане в националната правна система
на предложеното ново правило. Към проекта
за ново национално правило се предоставя
обосновка за въвеждането му. За целите на
оценка в съответствие с член 25, параграф 2
от Регламент (ЕС) 2016/796 проектът трябва
да е достатъчно подробно описан.
(4) Когато бъде прието ново национално
правило, Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ нотифицира за него АЖТЕС
и Европейската комисия чрез информационнотехнологична система по член 27 от Регламент
(ЕС) 2016/796.
(5) В случай на спешни превантивни мерки Република България може незабавно да
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приеме и прилага ново национално правило.
Това правило се нотифицира от ИА „ЖА“ в
съответствие с член 27, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/796, както и се подлага на
оценка от страна на АЖТЕС в съответствие
с член 26, параграфи 1, 2 и 5 от Регламент
(ЕС) 2016/796.
(6) Когато нотифицира за съществуващо
национално правило или за ново национално правило, ИА „ЖА“ представя обосновка
за необходимостта от това правило, за да се
спази съществено изискване, което все още
не е обхванато от съответната ТСОС.
(7) Националните правила, за които не
е изпратена нотификация в съответствие с
настоящия член, не се прилагат.“
§ 10. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) досегашният текст става изречение първо и в него думата „обединени“ се заменя с
„включени“, думата „обединят“ се заменя с
„включат“, а след думите „от която“ се добавя
„пряко или косвено“;
б) с ъ зда ва се изречен ие вт оро: „Това
включва както материални обекти, така и
нематериални.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Съставните елементи по ал. 1 могат да
бъдат пуснати на пазара за друго предназначение, без да бъдат прилагани изискванията
на чл. 30а, ал. 1.“
3. В ал. 3:
а) досегашни ят текст става изречение
първо и в него след думата „спецификации“
се поставя запетая и се добавя „разработени
да отговарят на тези условия“;
б) създава се изречение второ: „Счита
се, че съставните елементи на оперативната
съвместимост, които съответстват на хармонизираните стандарти или части от тях, дан
ните за които са публикувани в „Официален
вестник“ на Европейския съюз, отговарят на
съществените изисквания, обхванати от тези
стандарти или части от тях.“
§ 11. В чл. 30а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „могат да бъдат
пуснати в употреба само ако“ се заличават;
б) в т. 1 преди думата „отговарят“ се добавя
„се пускат на пазара само ако“;
в) в т. 2 след думата „прилагат“ се добавя
„в областта им на употреба“, а след думата
„предназначение“ се поставя запетая и думите
„и са“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) С ЕО декларация за съответствие
или годност за употреба се удостоверява, че
съставните елементи на оперативната съвместимост са преминали през процедурите,
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посочени в съответните ТСОС за оценяване
на съответствието или годността за употреба.
ЕО декларацията съдържа дата и подпис на
производителя или на неговия упълномощен
представител.“
3. В ал. 3 след думата „изпълнение“ се
добавя „от производителя или неговия упълномощен представител“, а след думите „съответната ТСОС“ запетаята и текстът до края
се заличават.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Когато ТСОС го изисква, ЕО декларацията по ал. 2 се придружава от:
1. сертификат, издаден от нотифициран
орган или органи, за съответствието по същество на съставен елемент на оперативната
съвместимост, разгледан отделно, с техничес
ките спецификации, които трябва да бъдат
спазени;
2. сертификат, издаден от нотифициран
орган или органи, за годността за употреба
на съставен елемент на оперативната съвместимост, разгледан в неговата железопътна
среда, и по-специално в случаите на съответни
функционални изисквания.“
§ 12. В чл. 31 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „вносителя“ се поставя запетая и се добавя „производителя или
неговия упълномощен представител“.
2. В ал. 3 след думите „по чл. 30а“ запетая
та и думите „ал. 3“ се заличават.
§ 13. В чл. 32, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В изречение първо думите „аналогични
на предвидените в тази наредба“ се заменят
с „които вече са осъществени като част от
процедурата за издаване на ЕО декларация
за съответствие или годност за употреба“.
2. В изречение второ след думата „вноси т ел я“ се поста вя за пета я и се доба вя
„производителя или неговия упълномощен
представител“.
§ 14. В чл. 33 ал. 2 се изменя така:
„(2) В случаите по ал. 1 министърът на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията или упълномощено от него лице
уведомява Европейската комисия, АЖТЕС и
другите държави – членки на Европейския
съюз, за предприетите мерки и основанията
за взетото решение, включително дали несъответствието се дължи на:
1. неспазване на съществените изисквания;
2. неправилно прилагане на европейски
спецификации в случаите, когато се изисква
прилагането на такива спецификации;
3. непригодност на европейските спецификации.“
§ 15. В глава четвърта заглавието на раздел ІІ се изменя така:
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„Раздел II
Оценяване на съответствието или годността
за употреба“.
§ 16. В чл. 34, ал. 1 след думата „съответствието“ се добавя „или годността за употреба“, а думите „установява от определените за
това лица чрез прилагане на процедурите за
оценяване, предвидени в съответните ТСОС“
се заменят с „удостоверява с ЕО декларация
за съответствие или годност за употреба,
издадена съгласно чл. 30а“.
§ 17. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„Чл. 36. (1) Дейностите, свързани с издаването на ЕО декларация за съответствие
или годност за употреба, се извършват от
производителя или неговия упълномощен
представител, като прилагат разпоредбите,
установени със съответните ТСОС.“
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Когато съответната ТСОС го изисква,
оценяването на съответствието или годността
за употреба на съставния елемент на оперативната съвместимост се извършва от нотифицирания орган, пред който производителят
или неговият упълномощен представител е
депозирал заявление за оценяване на съответствието.
(3) Когато съставните елементи на оперативната съвместимост са регламентирани в
други правни актове на Европейския съюз,
регламентиращи други обществени отношения, в ЕО декларацията за съответствие или
годност за употреба се посочва, че съставният елемент на оперативната съвместимост
отговаря и на изискванията на тези други
правни актове.“
§ 18. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато производителят или неговият
упълномощен представител не изпълни задължението си съответно по чл. 36, ал. 1 и 3,
тези задължения се поемат от лицето, което
пуска съставния елемент на пазара. За целите
на настоящата наредба същите задължения
се прилагат спрямо всеки, който сглобява
съставни елементи на оперативната съвместимост или части от съставни елементи на
оперативната съвместимост, притежаващи
различен произход, или произвежда съставни
елементи на оперативната съвместимост за
свои собствени нужди.“
§ 19. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. че съответният елемент на оперативната
съвместимост е преминал през съответните
процедури за проверка и отговаря на съответното право на Европейския съюз, или
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2. че съответният елемент на оперативната
съвместимост е преминал през съответните
процедури за проверка и отговаря на изискванията за годност за употреба, определени
в съответната ТСОС.“
2. В ал. 2 думите „лицето, което е подало
заявката“ се заменят с „производителя или
неговия упълномощен представител“.
§ 20. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„Чл. 39. (1) ЕО декларацията за съответствие
или годност за употреба по чл. 30а, ал. 2 се
издава съгласно Приложение І на Регламент
за изпълнение (ЕС) 2019/250 на Комисията
от 12 февруари 2019 г. относно образците за
„ЕО“ декларации и сертификати за съставните елементи на оперативната съвместимост
и подсистемите на железопътната система,
относно образеца на декларацията за съответствие с разрешен тип железопътно возило
и относно „ЕО“ процедурите за проверка на
подсистеми в съответствие с Директива (ЕС)
2016/797 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 201/2011
на Комисията (OB, L 42 от 2019 г.), наричан
по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС)
2019/250“.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато съответната ТСОС го изисква,
към ЕО декларацията по ал. 1 се прилагат:
1. сертификат, издаден от нотифициран
орган или органи, за съответствието с техническите спецификации, които трябва да бъдат
спазени за съставен елемент на оперативната
съвместимост, разгледан отделно;
2. сертификат, издаден от нотифициран
орган или органи, за годността за употреба
на съставен елемент на оперативната съвместимост, разгледан в неговата железопътна
среда, и по-специално в случаите на съответни
функционални изисквания.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Към ЕО декларацията по ал. 1 се прилага техническа документация в съответствие
с Решение на Комисията от 9 ноември 2010 г.
относно модули за процедурите за оценяване
на съответствието, на годността за употреба,
както и за проверката на ЕО, които да се
използват в техническите спецификации за
оперативна съвместимост, приети с Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета (OB, L 319 от 2010 г.), наричано
по-нататък „Решение 2010/713/ЕС“.“
4. Алинея 4 се отменя.
§ 21. Член 40 се отменя.
§ 22. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„Чл. 41. (1) ЕО сертификат за съответствие
или годност за употреба на съставния елемент
по чл. 39, ал. 2 се издава съгласно Приложение V
на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/250.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се отменя.
4. Алинея 4 се отменя.
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§ 23. В чл. 42 ал. 1 се изменя така:
„Чл. 42. (1) Извън случаите по чл. 33, когато
ИА „ЖА“ като контролен орган установи, че
декларацията за съответствие или годност
за употреба на даден съставен елемент е
изготвена неправилно и не са спазени изискванията на тази наредба, ИА „ЖА“ изисква
от производителя или неговия упълномощен
представител да предприеме мерки за привеждането на съставния елемент в съответствие
с изискванията.“
§ 24. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „най-малко 10 години от
последната дата на производство на съставния
елемент“ се заменят с „през целия експлоатационен период на съставния елемент“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 25. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„Ч л. 44. (1) С т ру к т у рн и т е подсис т ем и
„Контрол, управление и сигнализация по
железопътната линия“, „Инфраструктура“ и
„Енергия“ се въвеждат в експлоатация след
проектирането, изграждането и инсталирането
им по начин, удовлетворяващ съществените
изисквания.“
2. В ал. 3:
а) създава се изречение първо: „Мобилни
подсистеми се пускат на пазара от заявителя
само ако са проектирани, изградени и монтирани по такъв начин, че да отговарят на
съществените изисквания, за което заявителят
гарантира, че е предоставена съответната
декларация за проверка.“;
б) досегашният текст става изречение второ
и в него думите „въвеждане в експлоатация“
се заменят с „пускане на пазара“, а думите
„раздел ІV „Разрешение за въвеждане в експлоатация на превозно средство“ се заменят
с „глава пета „а“.
3. В ал. 4:
а) досегашният текст става изречение първо;
б) създава се изречение второ: „Счита се,
че подсистемите, които съответстват на хармонизираните стандарти или части от тях,
данните за които са публикувани в „Официален
вестник“ на Европейския съюз, отговарят на
съществените изисквания, обхванати от тези
стандарти или части от тях.“
4. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Изпълнителна агенция „Железопътна а дминист раци я“ изгот вя Ръководст во
за издаване на разрешения за въвеждане в
експлоатация на подсистемите за контрол,
управление и сигнализация по железопътната
линия, на енергийните и инфраструктурните
подсистеми, в което са описани изискванията за тези разрешения, както и списък на
необходимите документи.
(7) Ръководството по ал. 6 се публикува
на интернет страницата на ИА „ЖА“ и се
предоставя безплатно на заявителите.“
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§ 26. В чл. 44а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „нови структурни подсистеми от железопътната система или части от
тях“ се заменят с „подсистемите за контрол,
управление и сигнализация по железопътната
линия, на енергийните и инфраструктурните
подсистеми, изграждащи железопътната система на територията на Република България“.
2. В ал. 2 думите „структурни подсистеми
от железопътната система“ се заменят с „подсистеми по ал. 1“, след думата „тях“ запетаята
и думите „които са включени в ТСОС,“ се
заличават.
3. Алинея 3 се отменя.
4. В ал. 5 думите „или по ал. 3, т. 3“ се
заличават.
§ 27. В чл. 44б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 6 преди думата „всеки“ се добавя
„за“, а думата „въведен“ се заменя с „издадено
разрешение по чл. 44а, ал. 1 за въвеждане“.
2. В ал. 7 думите „и ал. 3, т. 1“ се заличават.
3. В ал. 8 думите „и ал. 3, т. 1“ се заличават.
§ 28. В чл. 44в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в основния текст думите „за подсистеми, които са в съответствие с ТСОС, към
заявлението лицето прилага“ се заменят със
„заявлението се придружава от досие, в което
се съдържат“;
б) в т. 4 думите „ЕО сертификат за съответствие“ се заменят със „сертификат/и за
проверка“, а след думите „чл. 50, ал. 1“ се
добавя „и чл. 60в, ал. 2“;
в) в т. 5 думите „чл. 52“ се заменят с
„чл. 53, ал. 1“;
г) в т. 7 след д у мата „изиск вани я“ се
поставя запетая и думите „за оперативна
съвместимост“ се заменят с „приложими по
отношение на подсистемата“;
д) в т. 8 думите „чл. 50, ал. 4“ се заменят
с „член 5 от Регламент за изпълнение (ЕС)
2019/250“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За подсистеми за контрол, управ
ление и сигна лизаци я по железоп ът ната
линия, които включват Европейската система за управление на влаковете (ETCS)
и/или оборудване на Глобалната система
за мобилна комуникация на железниците
(GSM-R), в досието към заявлението по ал. 2
се прилага решението на А ЖТЕС за даване
на разрешение, издадено в съответствие с
чл. 44з, а в случай на промени в проекта за
спецификации на търга или в описанието на
предвидените технически решения, внесени
след вземането на решението за даване на
разрешение – съответствието с резултата от
процедурата, посочена в член 30, параграф 2
от Регламент (ЕС) 2016/796.“
3. В ал. 5 думите „и по ал. 3“ се заличават.
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4. Досегашната ал. 5 (повторно номерирана
като ал. 5 поради грешка) става ал. 6.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „в срок до четири месеца от получаването им“ се заменят с „и по него се взема
решение в срока по чл. 115г, ал. 4 от ЗЖТ“.
6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 6“ се заменят с „чл. 115г, ал. 3 от
ЗЖТ“ и след думите „срок за това“ се добавя
„съгласно чл. 115г, ал. 3 от ЗЖТ“.
7. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея се
създава изречение второ: „Обстоятелствата
по ал. 2, т. 1 и 6 се установяват по служебен
път от ИА „ЖА“.“
§ 29. В чл. 44г се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „или 3“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „ал. 7“ се заменят с
„ал. 8“.
3. В ал. 6 думите „3 и 4“ се заменят с „4 и 5“.
§ 30. В чл. 44д се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Заявителят може в рамките на един месец от получаване на решението за отказ по
ал. 1 да подаде искане до изпълнителния
директор на ИА „ЖА“ да преразгледа своето решение, като към искането се прилага
обосновка.
(4) Изпълнителният директор на ИА „ЖА“
в срок до два месеца от датата на получаване
на искането за преразглеждане по ал. 3 взема
решение, с което да потвърди или отмени
своето решение за отказ. Ако решението за
отказ бъде потвърдено, заявителят може да
обжалва това решение по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 5“.
§ 31. В чл. 44е, ал. 1 след думите „от нея“
се поставя запетая и думите „също се иска“
се заменят със „за която няма издадена ЕО
декларация съгласно чл. 46, ал. 1, се издава“.
§ 32. Създава се чл. 44з:
„Чл. 44з. (1) За проекти на подсистеми
за контрол, управление и сигнализация по
железопътната линия, които включват ETCS
и/или оборудване на GSM-R, за явител ят
следва да подаде искане за одобрение от
страна на АЖТЕС. Заявител е физическо или
юридическо лице, което отправя искане към
АЖТЕС да вземе решение за одобряване на
техническите решения, предвидени за проекти за оборудване по железопътната линия
за Европейската система за управление на
железопътното движение (ERTMS).
(2) Искането по ал. 1 се подава на етап
проектиране.
(3) Искането по ал. 1 може да бъде за
отделни проекти по линия на ERTMS или с
комбинация от проекти, линия, група линии
или мрежа.
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(4) Към искането по ал. 1 се прилага досие,
което съдържа:
1. проектните спецификации или описанието на предвидените технически решения;
2. документация за условията, необходими
за техническа и оперативна съвместимост на
подсистемата с превозни средства, предназначени да оперират в съответната мрежа;
3. док у ментаци я за съответствието на
предвидените технически решения със съответните ТСОС;
4. всички други необходими документи,
като становища на националния орган по
безопасността, декларации за проверка или
сертификати за съответствие.
(5) В случай на промени в проекта на спецификациите на търга или в описанието на
предвидените технически решения, внесени
след решението за издаване на разрешение,
заявителят информира незабавно А ЖТЕС
и ИА „Ж А“ посредством обслужването на
едно гише, посочено в член 12 от Регламент
(ЕС) 2016/796.“
§ 33. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) създава се изречение второ: „В рамките
на един месец от получаване на искането
по ал. 1 ИА „ЖА“ информира заявителя, че
досието е пълно, или изисква съответната
допълнителна информация, като поставя срок
за предоставянето є, определен в съответствие
с чл. 115г, ал. 3 от ЗЖТ.“;
б) досегашното изречение второ става изречение трето и в него след думата „експлоатация“ се добавя „въз основа на критериите
по ал. 3“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Ново разрешение за въвеждане в експлоатация се издава, когато предвидените
работи могат да повлияят отрицателно върху
общото ниво на безопасност или когато:
1. това се изисква от съответните ТСОС;
2. това се изисква от националните планове за изпълнение, въведени от Република
България;
3. са променени стойностите на параметрите, въз основа на които вече е било издадено
разрешението.“
3. В ал. 6 в края на изречението след думата „експлоатация“ се поставя запетая и се
добавя „което се осигурява по служебен път
от ИА „ЖА“.
4. В а л. 7 след д у мите „Европейската
комисия“ се добавя „и до АЖТЕС чрез информационнотехнологична система по член
27 от Регламент (ЕС) 2016/796“.
5. Създава се ал. 8:
„(8) В случаите на обновяване или модернизация на подсистема в резултат на промяна
на техническото досие по чл. 53, ал. 1, които
засягат валидността на вече извършените
процедури за проверки съгласно приложение
№ 1б, заявителят оценява необходимостта от
нова ЕО декларация за проверка.“

ВЕСТНИК

БРОЙ 70

§ 34. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 след думата „съобщенията“ се
добавя „или упълномощено от него лице“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) В информацията по ал. 4 се посочва
дали несъответствието на подсистемата, установено по ал. 1, се дължи на:
1. неспазване на съществените изисквания
или на дадена ТСОС или неправилно прилагане на ТСОС;
2. непълнота или непригодност на ТСОС,
за отстраняване на която се налага преразглеждане на ТСОС.“
§ 35. В чл. 49, ал. 10 думата „съответствие“
се заменя с „проверка“, а думата „серия“ се
заменя с „една или повече“.
§ 36. В чл. 50, ал. 4 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Досегашни ят текст става изречение
първо и в него думите „(приложение № 1а)“
се заличават.
2. Създава се изречение второ: „На декларацията за проверка се поставят дата и
подпис на заявителя.“
§ 37. В чл. 51, ал. 1 след думите „съдържанието на“ се добавя „сертификата за проверка
по чл. 50, ал. 1 и на“, а думите „приложение
№ 1а“ се заменят с „Регламент за изпълнение
(ЕС) 2019/250“.
§ 38. След чл. 54 се създава глава пета „а“
с наименование „Пускане на пазара на железопътни превозни средства“ и чл. 54а – чл. 54м.
§ 39. Досегашният раздел ІV „Разрешение
за въвеждане в експлоатация на превозно
средство“ от глава пета става раздел І от
глава пета „а“ и в наименованието му думите „въвеждане в експлоатация“ се заменят с
„пускане на пазара“.
§ 40. В чл. 54а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Заявителят пуска на пазара превозно
средство само след като е получил разрешение
за пускане на пазара, издадено от АЖТЕС в
случаите по ал. 2 или от ИА „ЖА“ в случаите по ал. 3.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Агенцията за железопътен транспорт
на Европейския съюз издава разрешения за
пускане на пазара по отношение на превозни
средства, чиято област на употреба е в Репуб
лика България и в една или повече държави – членки на Европейския съюз. Агенцията
за железопътен транспорт на Европейския
съюз издава разрешения за пускане на пазара
на превозни средства с област на употреба,
която е ограничена до железопътната мрежа
в Република България, извън случаите, посочени в ал. 3.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато областта на употреба на превозно средство е ограничена до железопътната инфраструктура в Република България,

БРОЙ 70

ДЪРЖАВЕН

изпълнителният директор на ИА „ЖА“ издава
разрешение за пускане на пазара на превозно
средство при искане от страна на заявителя,
посочено в заявлението по чл. 54б.“
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) При неприлагане на една или повече
ТСОС или на части от тях в случаите по чл. 26
разрешение по ал. 2 или ал. 3 се издава от
разрешаващия орган само след прилагане на
процедурата по чл. 27 и 28 за искане и получаване на разрешение за неприлагане на ТСОС.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 1, т. 1 и 2 може да“ се заменят
с „ал. 2 и ал. 3“, след думата „съдържа“ се
поставя двоеточие, а след думите „други
ограничения“ се поставя точка и запетая и
се добавя „областта или областите на употреба; стойностите на параметрите, изложени в
ТСОС, и когато е приложимо, в националните
правила, които имат значение за проверката на
техническата съвместимост между превозното
средство и мрежата в областта на употреба;
съответствието на превозното средство със
съответните ТСОС и набори национални
правила, свързани с определените по-горе
параметри“.
6. Създават се ал. 6 – 8:
„(6) Настоящият раздел не се прилага за
товарни вагони или пътнически вагони, които
се ползват съвместно с трети държави, чието
междурелсие е различно от това на основната
железопътна мрежа в Република България, и
са получили разрешение съгласно различна
процедура за разрешение на железопътни
превозни средства. Правилата, уреждащи процедурата за разрешение на такива превозни
средства в Република България, се публикуват
и съобщават на Европейската комисия.
(7) Съответствието на превозните средства
по ал. 6 с основните изисквания на настоящата наредба се осигурява от съответното
железопътно предприятие в контекста на
системата му за управление на безопасността.
Европейската комисия, въз основа на доклад
на АЖТЕС, може да даде становище дали
правилата по ал. 6 съответстват на целите на
оперативната съвместимост на железопътната
система в рамките на Европейския съюз. Ако
становището на Европейската комисия е, че
тези правила не са в съответствие, Република
България и Европейската комисия могат да
си сътрудничат с цел определяне на подходящи действия, които да се предприемат и в
които при необходимост да участват и други
международни организации.
(8) Настоящият раздел не се прилага по
отношение на локомотиви и моторвагонни
(мотрисни) влакове от трети държави, които
се движат до гара, разположена на територията
на Република България близо до границата,
която гара е определена за трансгранични
операции. Съответствието на тези превозни
средства със съществените изисквания се
осигурява от съответното железопътно пред-
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приятие в контекста на неговата система за
управление на безопасността в съответствие
с Наредба № 59 от 2006 г. за управление на
безопасност та в железопътни я транспорт
(ДВ, бр. 102 от 2006 г.), наричана по-нататък
„Наредба № 59“.“
§ 41. В чл. 54б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) досегашният текст става изречение първо
и в него думите „въвеждане в експлоатация“ се
заменят с „пускане на пазара“, а след думата
„заявление“ се поставя запетая и думите „в
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ се заменят с „в което посочва
областта на употреба на превозното средство“;
б) създават се изречения второ и трето:
„Когато областта на употреба на превозното
средство е само в Република България, в заявлението се посочва дали разрешението да
бъде издадено от ИА „ЖА“, или от АЖТЕС.
В заявлението се включват доказателства, че
техническата съвместимост между превозното
средство и мрежата в областта на употреба
е проверена.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Към заявлението по ал. 1 се прилага
досие относно превозното средство или типа
превозно средство, в което се включва документация относно:
1. пускането на пазара на мобилните подсистеми, от които е изградено превозното
средство в съответствие с член 44, ал. 3 въз
основа на ЕО декларацията за проверка;
2. техническата съвместимост на подсистемите, посочени в т. 1, в рамките на превозното
средство, която се установява въз основа на
съответните ТСОС и когато е приложимо – на
националните правила;
3. безопасното интегриране на подсистемите, посочени в т. 1, в рамките на превозното
средство, което се установява въз основа
на съответните ТСОС и когато е приложимо – на националните правила, и общите
методи за безопасност (ОМБ), предвидени
в Наредба № 59;
4. техническата съвместимост между превозното средство и мрежата в областта на
употреба, посочена в ал. 1, която се установява
въз основа на съответните ТСОС и когато е
приложимо – на националните правила (приложение № 9), регистрите на инфраструктурата
и ОМБ във връзка с оценката на риска.“
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Заявлението по ал. 1 или информация
за всички заявления, етапите на съответните
процедури и резултатите от тях, а също и когато е приложимо – исканията и решенията на
Апелативния съвет, създаден съгласно член 55
от Регламент (ЕС) 2016/796, се подават чрез
обслужването на едно гише, посочено в член
12 от Регламент (ЕС) 2016/796.“
4. Създава се нова ал. 4:
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„(4) Когато за получаване на документацията относно техническата съвместимост,
посочена в ал. 2, т. 2 и 4, са необходими изпитвания, изпълнителният директор на ИА „ЖА“
издава на заявителя временно разрешение за
използване на превозното средство за практическа проверка по мрежата в Република
България. Управителят на инфраструктурата
в консултации със заявителя предприема
всички мерки, за да гарантира, че всякакви
изпитвания могат да се проведат в рамките
на три месеца след подаване на искането от
заявителя. Когато е целесъобразно, ИА „ЖА“
предприема мерки, за да гарантира провеждане на изпитванията.“
5. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „въвеждането в експлоатация“ се заменят
с „издаването на разрешение за пускане на
пазара“, а след думите „превозното средство“
се добавя „или с решението се изключва част
от мрежата от обхвата, заявен за издаване на
разрешението“.
6. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 5“, а след
думата „поиска“ се добавя „от разрешаващия
орган – АЖТЕС или ИА „ЖА“.
7. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея
след думите „Железопътна администрация“
се добавя „или АЖТЕС в зависимост от случая“, а думите „въвеждане в експлоатация“
се заменят с „пускане на пазара“.
8. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея
се правят следните изменения и допълнения:
а) досегашният текст става изречение първо
и в него думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 5“;
б) създава се изречение второ: „Когато
А ЖТЕС потвърди решението си по ал. 5,
заявителят може да обжалва пред Апелативния съвет, определен съгласно член 55 от
Регламент (ЕС) 2016/796.“
9. Алинея 9 се отменя.
10. Алинея 10 се отменя.
11. В ал. 11 думите „въвеждане в експлоатация“ се заменят с „пускане на пазара“.
12. Алинея 12 се отменя.
13. Алинея 13 се отменя.
14. Алинея 14 се отменя.
§ 42. В чл. 54в се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„Чл. 54в. (1) За издаването на разрешения
по чл. 54а, ал. 2 АЖТЕС изпраща досието на
заявителя до ИА „ЖА“ за оценка на досието
относно неговата пълнота, връзка и съгласуваност със съответните национални правила
по чл. 54б, ал. 2, т. 4 и елементите, посочени
в чл. 54б, ал. 2, т. 1 – 3.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В резултат от оценките по ал. 1 и в
слу чай на обосновани съмнения А ЖТЕС
или ИА „ЖА“ могат да поискат провеждането на изпитвания по мрежата в Република
България. За улеснение на тези изпитвания
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изпълнителният директор на ИА „ЖА“ може
да издаде на заявителя временно разрешение
за използване на превозното средство за изпитвания по мрежата на Република България.
Управителят на инфраструктурата предприема
всички мерки, за да гарантира, че всякакви
изпитвания могат да се проведат в рамките
на три месеца от подаване на искането от
АЖТЕС или ИА „ЖА“.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато А ЖТЕС не приема отрицателна оценка, направена от ИА „Ж А“ по
ал. 1, тя информира ИА „ЖА“, като посочва
основанията за неприемането. Агенцията за
железопътен транспорт на Европейския съюз
и ИА „ЖА“ си сътрудничат за постигане на
взаимноприемлива оценка. При необходимост,
ако бъде решено от АЖТЕС и ИА „ЖА“, в
този процес участва и заявителят.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Ако не бъде постигната взаимноприемлива оценка в рамките на един месец,
след като АЖТЕС е информирала ИА „ЖА“
з а неп риема не т о н а оцен к ат а по а л. 3,
АЖТЕС взема окончателно решение, освен ако
ИА „ЖА“ не е поставила въпроса за арбитраж
от Апелативния съвет, създаден съгласно член
55 от Регламент (ЕС) 2016/796. Апелативният
съвет решава дали да потвърди проекта за
решение на АЖТЕС в срок от един месец,
след като е сезиран от ИА „ЖА“.“
5. Създават се ал. 5 – 7:
„(5) Когато Апелативният съвет по ал. 4 е
съгласен с оценката на АЖТЕС, тя незабавно
взема решение. Когато Апелативният съвет
по ал. 4 е съгласен с отрицателната оценка
на ИА „ЖА“, АЖТЕС издава разрешение с
област на употреба – железопътната инфраструктура на Република България, от която
са изключени частите от мрежата, получили
отрицателна оценка на ИА „ЖА“.
(6) Когато АЖТЕС не приема положителна оценка, направена от ИА „ЖА“ по ал. 1,
АЖТЕС информира ИА „ЖА“, като посочва
основанията за неприемането. Агенцията за
железопътен транспорт на Европейския съюз
и ИА „ЖА“ си сътрудничат за постигането на
съгласие по взаимноприемлива оценка. При
необходимост, ако бъде решено от АЖТЕС
и ИА „ЖА“, в този процес участва и заявителят. Агенцията за железопътен транспорт
на Европейския съюз взема окончателното
си решение по заявлението, ако не бъде
постигнато съгласие по взаимноприемлива
оценка в рамките на един месец, след като е
информирала ИА „ЖА“ за несъгласието си.
(7) За целите на ал. 1 – 6 ИА „ЖА“ сключва
споразумение за сътрудничество с АЖТЕС
в съответствие с чл. 76 от Регламент (ЕС)
2016/796. Споразу мен ие т о може да бъде
кон к ре т но и л и ра м ково споразу мен ие с
участието на други национални органи по
безопасността. В споразумението се съдържа
подробно описание на задачите и услови-
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ята за постигане на очакваните резултати,
приложимите срокове за постигането им
и разпределението на таксите, заплащани
от заявителя. В споразумението може да се
включват специални договорености за сътрудничество в случай на мрежи, които изискват
специални експертни познания поради географски или исторически съображения, с цел
да се намалят административната тежест и
разходите за заявителя. Когато такива мрежи
са изолирани от останалата част от железопътната система, тези специфични договорености за сътрудничество могат да включват
възможност за договорно възлагане на задачи,
които да изпълнява ИА „ЖА“, когато това
е необходимо за осигуряване на ефикасно и
пропорционално разпределение на ресурсите
за издаване на разрешение.“
§ 43. В чл. 54г се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За издаване на разрешения по чл. 54а,
ал. 3 ИА „ЖА“ оценява досието по отношение
на елементите, посочени в чл. 54б, ал. 2, и в
съответствие с процедурите, които са установени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/545
на Комисията от 4 април 2018 г. за определяне
на практически разпоредби относно процеса
на разрешаване на железопътни возила и на
типове железопътни возила в съответствие
с Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския
парламент и на Съвета (OB, L 90 от 2018 г.),
наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/545“. В срока по чл. 115г, ал. 3
от ЗЖТ ИА „ЖА“ информира заявителя, че
досието е пълно или изисква съответната
допълнителна информация.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В зависимост от поискания от заявителя вид на разрешението съгласно член
14, параграф 1 от Регламент за изпълнение
(ЕС) 2018/545 изпълнителният директор на
ИА „Ж А“ издава следните разрешения по
чл. 54а, ал. 3:
1. първо разрешение: разрешение за тип
возило и/или разрешение за пускане на возило на пазара, включително за неговите
варианти и/или версии, ако има такива, и в
съответните случаи – разрешение за първото
возило от даден тип;
2. подновено разрешение за тип возило:
подновяване на разрешение за тип возило
съгласно чл. 54ж, ал. 4, в случай че не е необходима промяна в проекта на типа возило;
3. разрешение за разширен район на използване: разрешение за тип возило и/или
разрешение за пускане на возило на пазара
за вече разрешен тип возило и/или возило, за
които е необходимо, за да се разшири районът
на използване съгласно член 54е, ал. 4, без
промяна на проекта на возилото;
4. ново разрешение: разрешение за тип возило и/или разрешение за пускане на возило
на пазара, издадено след изменение на вече
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разрешено возило и/или тип возило съгласно
чл. 54д, ал. 1 или чл. 54ж, ал. 4;
5. разрешение при съответствие с типа:
разрешение за пускане на возило на пазара
или серия возила, съответстващи на вече
разрешен и валиден тип возило въз основа на
декларация за съответствие с този тип съгласно
чл. 54з, ал. 1; в случаите, при които е приложимо, трябва да има ясна идентификация на
версията на типа возило и/или на варианта
на типа возило, на която/който съответства
возилото или серията от возила.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Разрешението за пускане на пазара с
област на употреба само в Република България
е валидно, без разширяване на областта на
употреба, и за превозни средства, движещи
се до гари в съседни държави – членки на
Европейския съюз, със сходни характеристики
на мрежата, когато тези гари са в близост до
границата и след съгласуване с компетентните национални органи по безопасността от
тези държави. Това съгласуване може да се
извършва за всеки конкретен случай или да
бъде изложено в трансгранично споразумение
между държавите или в споразумение между
националните органи по безопасността.“
4. Алинея 4 се отменя.
5. Алинея 5 се отменя.
6. Алинея 6 се отменя.
7. Алинея 7 се отменя.
8. Алинея 8 се отменя.
9. Алинея 9 се отменя.
§ 44. В чл. 54д се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случай на обновяване или модернизиране на съществуващи превозни средства,
които вече разполагат с разрешение за пускане
на пазара на превозно средство, се изисква
ново разрешение за пускане на пазара на
превозно средство, ако:
1. са променени стойностите на параметрите, посочени в чл. 54а, ал. 5, които са извън
обхвата на приемливите параметри съгласно
определението в ТСОС; или
2. общото ниво на безопасност на съответното превозно средство може да бъде повлияно
отрицателно от предвидените работи; или
3. това се изисква от съответните ТСОС.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 45. В чл. 54е се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Преди железопътно предприятие да
използва превозно средство в областта на
употреба, посочена в неговото разрешение
за пускане на пазара, то проверява:
1. дали превозното средство е получило
разрешение за пускане на пазара в съответствие
с чл. 54а, ал. 2 или ал. 3 и дали е надлежно
регистрирано;

С Т Р.

136

ДЪРЖАВЕН

2. дали превозното средство е съвместимо
с маршрута въз основа на регистъра на инфраструктурата, съответните ТСОС или всяка
имаща отношение информация, предоставяна
безплатно от управителя на инфраструктурата в разумни срокове, когато не съществува
такъв регистър или той е непълен;
3. дали превозното средство е правилно
разположено във влаковата композиция, в
която се предвижда да се използва, като се
взема предвид системата за управление на
безопасността на железопътното предприятие, Наредба № 58 от 2006 г. за правилата за
техническата експлоатация, движението на
влаковете и сигнализацията в железопътния
транспорт (ДВ, бр. 73 от 2006 г.) и ТСОС
относно експлоатацията и управлението на
движението.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За целите на ал. 1 железопътното
предприятие може да провежда изпитвания в
сътрудничество с управителя на инфраструктурата. Управителят на инфраструктурата, в
консултации с железопътното предприятие,
полага всички усилия, за да гарантира, че
всякакви изпитвания могат да се проведат
в рамките на три месеца след подаване на
искането.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато заявителят желае да разшири
областта на употреба на дадено превозно
средство, което вече разполага с разрешение
по чл. 54а, ал. 2, той допълва досието със
съответните документи, посочени в чл. 54б,
ал. 2, по отношение на допълнителната област
на употреба. Заявителят изпраща досието на
АЖТЕС посредством обслужването на едно
гише, посочено в член 12 от Регламент (ЕС)
2016/796. Агенцията за железопътен транспорт
на Европейския съюз издава актуализирано
разрешение, в което се включва разширената
област на употреба след прилагане на процедурите за оценка на заявлението, включително съгласуване с националния орган по
безопасност.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Ако заявителят е получил разрешение
в съответствие с чл. 54а, ал. 3 и желае да
разшири областта на употреба в рамките на
Република България, той допълва досието със
съответните документи, посочени в чл. 54б,
ал. 2, по отношение на допълнителната област
на употреба. Заявителят изпраща досието на
ИА „ЖА“ посредством обслужването на едно
гише, посочено в член 12 от Регламент (ЕС)
2016/796. След прилагане на процедурите за
оценка изпълнителният директор на ИА „ЖА“
издава актуализирано разрешение, в което се
включва разширената област на употреба.“
5. Алинея 5 се отменя.
6. Алинея 6 се отменя.
7. Алинея 7 се отменя.
8. Алинея 8 се отменя.
9. Алинея 9 се отменя.

ВЕСТНИК

БРОЙ 70

10. Алинея 10 се отменя.
11. Алинея 11 се отменя.
§ 46. В глава пета „а“ се създава раздел ІІ
с наименование „Разрешение за типове превозни средства“, съдържащ чл. 54ж и чл. 54з.
§ 47. В чл. 54ж се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Агенцията за железопътен транспорт
на Европейския съюз или ИА „ЖА“, в зависимост от случая, може да издават разрешения
за типове превозни средства в съответствие с
процедурите, предвидени в раздел І от глава
пета „а“.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Ако А ЖТЕС или ИА „Ж А“ издаде
разрешение за пускане на пазара на превозно средство, едновременно с това, по искане
на заявителя, издава и разрешение за типа
на превозното средство, което се отнася до
същата област на употреба като превозното
средство.“
3. Алинея 3 се отменя.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В случай на промени на съответните
разпоредби на ТСОС или националните правила, въз основа на които е издадено разрешението за типа на превозното средство, с
разпоредбите на ТСОС или националното
правило се определя дали издаденото разрешение за типа на превозното средство остава
валидно, или трябва да бъде подновено. Ако
това разрешение трябва да бъде подновено,
проверките, които извършва А ЖТЕС или
ИА „ЖА“, могат да се отнасят единствено до
променените правила.“
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Образец на декларация за съответствие
с разрешен тип возило е регламентиран в
Регламент (ЕС) 2019/250.“
6. В ал. 6 се правят следните изменения:
а) в т. „а“ след думите „на съответните
ТСОС“ т и рето и д у ми те „за п ревозни те
средства, които са в съответствие с ТСОС“
се заличават;
б) точка „б“ се изменя така:
„б) процедурите за оценяване на съответствието, определени в модули B+D, B+F и H1
от Решение № 768/2008/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно обща рамка за предлагането на пазара
на продукти и за отмяна на Решение 93/465/
ЕИО (OB, L 218 от 2008г.), наричано по-нататък Решение № 768/2008, когато ТСОС не
се прилагат.“
7. Алинея 7 се отменя.
8. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Заявлението за разрешение за тип
превозно средство или информация за всички
заявления, етапите на съответните процедури и резултатите от тях, а също и когато
е приложимо – исканията и решенията на
Апелативния съвет, създаден съгласно член 55

БРОЙ 70

ДЪРЖАВЕН

от Регламент (ЕС) 2016/796, се подават чрез
обслужването на едно гише, посочено в член
12 от Регламент (ЕС) 2016/796.“
9. В ал. 9 думата „срокът“ се заменя със
„заявлението“, а думите „и 2 е до 4 месеца след
представянето на цялата изискана информация“ се заменят с „от ИА „ЖА“ се разглежда
и разрешение за тип превозни средства се
издава от ИА „ЖА“ в сроковете по чл. 115г,
ал. 3 и 4 от ЗЖТ“.
§ 48. Член 54з се изменя така:
„Чл. 54з. (1) Превозно средство или серия
превозни средства, които съответстват на разрешен тип превозно средство, получават без
допълнителни проверки разрешение за пускане
на пазара на превозно средство в съответствие
с чл. 54а въз основа на декларация за съответствие с тип превозно средство съгласно
чл. 54ж, ал. 5, представена от заявителя.
(2) Подновяването на разрешение за тип
превозно средство съгласно чл. 54ж, ал. 4 не
засяга разрешенията за пускане на пазара
на превозни средства, вече предоставени въз
основа на предишното разрешение за пускане
на пазара на този тип превозно средство.“
§ 49. В глава пета „а“ се създава раздел ІІІ
с чл. 54и – 54м:
„Раздел ІІІ
Несъответствие на превозни средства или
типове превозни средства със съществените
изисквания
Чл. 54и. (1) Когато железопътно предприятие установи по време на експлоатацията,
че превозното средство, което използва, не
отговаря на някое от приложимите съществени
изисквания, то предприема мерки за привеждане на превозното средство в съответствие.
Железопътното предприятие може да информира АЖТЕС и ИА „ЖА“ за предприетите
мерки. Ако железопътното предприятие има
доказателства, че несъответствието е било
налице към момента на издаване на разрешението за пускане на пазара, то информира
А ЖТЕС и другите съответни национални
органи по безопасността.
(2) Когато И А „Ж А“ установи, че при
използването му по предназначение дадено
превозно средство или тип превозно средство,
за което е издадено разрешение за пускане на
пазара от А ЖТЕС в съответствие с чл. 54а,
ал. 2 или чл. 54ж, ал. 1 или разрешението за
пускане на пазара е издадено от ИА „Ж А“
съгласно чл. 54а, ал. 3 или чл. 54ж, ал. 1,
не отговаря на някое от приложимите съществени изисквания, ИА „Ж А“ информира
железопътното предприятие, което използва превозното средство или типа превозно
средство, и изисква от него да предприеме
мерки за привеждане на превозното средство (превозните средства) в съответствие.
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ информира А ЖТЕС и другите
съответни национални органи по безопасност-
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та, включително тези, на чиято територия е
подадено искане за разрешение за пускане на
пазара на превозно средство от същия тип,
по което не е взето решение.
Чл. 54к. (1) Когато в случаите по чл. 54и
приложените от железопътното предприятие
мерки не осигуряват съответствието с приложимите съществени изисквания и това
несъответствие поражда сериозен риск за
безопасността, ИА „ЖА“, в рамките на надзорните си правомощия, прилага временни
мерки за безопасност в съответствие с чл. 65,
ал. 3 от Наредба № 59.
(2) Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ или АЖТЕС могат да приложат едновременно с мерките по ал. 1 и
временни мерки за безопасност под формата
на преустановяване на разрешението за съответния тип превозно средство. Решенията
за налагане на временни мерки от ИА „ЖА“
подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс, а решенията
на А ЖТЕС – по процедурата за арбитраж
пред Апелативния съвет, създаден съгласно
член 55 от Регламент (ЕС) 2016/796.
(3) В сл у ча и т е по а л. 1 А Ж Т ЕС и л и
ИА „Ж А“ – когато е издала разрешението,
след като направят преглед на ефективността
на мерките, взети за отстраняването на сериозния риск за безопасността, могат да решат
да отменят или да изменят разрешението при
наличие на доказателства, че същественото
изискване не е било спазено към момента
на издаване на разрешението. За целта те
съобщават решението си на притежателя
на разрешението за пускане на пазара или
на разрешението за типа превозно средство,
като посочват основанията за решенията си.
(4) В срок от един месец, считано от получаването на съответното решение по ал. 3,
издадено от АЖТЕС или ИА „ЖА“, притежателят на разрешението може да поиска
преразглеждане на решението. В този случай
решението за отмяна се преустановява временно. Агенцията за железопътен транспорт
на Европейския съюз или съответно ИА „ЖА“
в срок до един месец от датата на получаване
на искането за преразглеждане потвърждават
или отменят своето решение. В случай на разногласие между АЖТЕС и ИА „ЖА“ относно
необходимостта от ограничаване или отмяна
на разрешението, когато е приложимо, се
прилага процедурата за арбитраж, предвидена
в чл. 54в. Ако тази процедура не доведе нито
до ограничаване, нито до отмяна на разрешението за превозното средство, посочените
в ал. 2 временни мерки за безопасност се
преустановяват.
(5) Ако след прилагане на арбитражната
процедура по ал. 4 решението на АЖТЕС бъде
потвърдено, притежателят на разрешението
за превозното средство може да обжалва
пред Апелативния съвет, определен съгласно
член 55 от Регламент (ЕС) 2016/796, в срок от
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два месеца от уведомяването му или от датата
на узнаване от него за решението – съгласно
член 59 от същия регламент. Ако решението
на ИА „ЖА“ бъде потвърдено, притежателят
на разрешението за превозното средство може
да обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 54л. (1) Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ незабавно информира
АЖТЕС, когато реши да отмени издадено от
ИА „ЖА“ разрешение за пускане на пазара,
като посочва основанията за своето решение.
(2) Решението на ИА „ЖА“ за отмяна на
разрешението на превозно средство се отразява
в регистър на превозните средства по чл. 61,
ал. 1 или ако се отменя разрешение за тип
превозно средство – в Европейския регистър
на разрешени типове превозни средства в съответствие с чл. 61а, ал. 1. Изпълнителна агенция
„Железопътна администрация“ информира
за отнемане на разрешението на превозното
средство железопътните предприятия с област
на дейност в Република България, които използват превозни средства от същия тип, или
за тип превозни средства, чието разрешение
се отнема. Тези железопътни предприятия
първо проверяват дали същият проблем на
несъответствие е приложим и за тях, като в
този случай се прилага процедурата, предвидена в чл. 54, ал. 1.
Чл. 54м. (1) Когато се отнема разрешение
за пускане на пазара, съответното превозно
средство не се използва повече и областта
му на употреба не се разширява. Когато се
отнема разрешение за тип превозни средства,
превозните средства, които са сглобени въз
основа на това разрешение, не се пускат на
пазара, а ако вече са пуснати – се изтеглят.
Може да се поиска ново разрешение въз основа на процедурата, предвидена в раздел І от
глава пета „а“ в случай на отделни превозни
средства или в раздел ІІ от глава пета „а“ в
случай на тип превозно средство.
(2) Когато в случаите по чл. 54и несъответствието със съществените изисквания е
ограничено до част от областта на употреба
на превозното средство и това несъответствие
вече е било налице към момента на издаване на разрешението за пускане на пазара,
разрешението се изменя така, че да изключи
съответните части от областта на употреба.“
§ 50. В чл. 55 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4, т. 6 след думите „възнаграждението на“ се добавя „ръководството на найвисоко ниво и на“.
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) Лице за оценяване на съответствието
по ал. 1 може да получи разрешение за извършване на дейности като определен орган
по ал. 2, в случай че заяви това, отговаря на
изискванията по ал. 4 и заплати съответните
такси. В този случай целият процес на про-
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верка може да се извърши от един орган за
оценка на съответствието.“
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
се правят следните изменения и допълнения:
а) досегашният текст става изречение първо
и в него след думите „по ал. 1“ се добавя „и
по ал. 2“;
б) създава се изречение второ: „Нотифицираните органи по ал. 1 участват пряко или чрез
свои представители в работата на секторната
група от нотифицирани органи, създадена от
Европейската комисия.“
4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея след
думите „по ал. 1“ се добавя „или по ал. 2“.
§ 51. В чл. 56 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „за оценяване“ се
добавя „извършва оценяване на съответствието съгласно процедурите за оценяване на
съответствието, предвидени в съответната
ТСОС и“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Оценяването на съответствието се
извършва по пропорционален начин, като
се избягва излишната тежест за икономическите оператори. Лицата за оценяване на
съответствието изпълняват дейността си, като
вземат предвид размера на предприятието,
сектора, в който то работи, неговата структура, степента на технологична сложност на
продукта и масовия или серийния характер на
производствения процес, като по този начин
те извършват дейността си по оценяване на
съответствието на продукта в съответствие с
изискванията на настоящата наредба.“
3. Алинея 2 става ал. 3 и в нея:
а) в изречение първо след думата „подизпълнители“ се добавя „или дъщерни дружества“, а думите „одобрение от“ се заменят с
„уведомяване на“;
б) създава се изречение второ: „Дейността
на лицето за оценяване може да бъде възлагана на подизпълнители или извършвана от
дъщерни дружества само със съгласието на
клиента.“;
в) досегашното изречение второ става
изречение трето.
4. Алинея 3 става ал. 4 и в нея след думата
„подизпълнителите“ се добавя „и дъщерните
дружества по ал. 2“, а след думите „ЗЖТ“
се поставя запетая и се добавя „за което
оценяващият орган гарантира и носи пълна
отговорност за дейността, извършвано от под
изпълнителите или от дъщерните дружества“.
5. Алинея 4 става ал. 5.
6. Създава се нова ал. 6:
„(6) Лицето за оценяване на съответствието
съхранява съответните документи, за да бъдат
на разположение на ИА „ЖА“ във връзка с
оценяването на квалификациите на подизпълнителя или дъщерните дружества, както
и на работата, извършена от тях съгласно
съответната ТСОС или национални правила.“
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7. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 7 и 8.
8. Създава се ал. 9:
„(9) Всяко решение, взето от лицето за
оценяване по ал. 1 по отношение на оценяването на съответствието или годността за
употреба на съставните елементи на оперативната съвместимост или по отношение
проверката на подсистеми, съдържа подробни
мотиви, включващи причините, на които то
се основава. Лицето за оценяване по ал. 1
уведомява заинтересованата страна за решението възможно най-бързо, като посочва в
него и средствата за правна защита съгласно
действащото законодателство, както и сроковете за това.“
§ 52. В чл. 56б се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„Чл. 56б. (1) Лицата за оценяване на съответствието по чл. 55, ал. 1 участват или
гарантират, че персоналът им, който извършва оценяването, е информиран относно
съответните дейности по стандартизацията
и дейностите на координационната група
на нотифицираните органи за оценяване на
съответствието, създадена от Европейската
комисия, както и прилагат като общи насоки
административните решения и документи, изготвени в резултат на работата на тази група.“
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Органите за оценяване на съответствието по чл. 55, ал. 1, които са нотифицирани за подсистемите контрол, управление и
сигнализация по железопътната линия и/или
подсистеми за бордови контрол, управление
и сигнализация, участват или гарантират, че
персоналът им, който извършва оценяването,
е информиран относно дейностите на групата
във връзка с ERTMS, създадена от АЖТЕС
съгласно член 29 от Регламент (ЕС) 2016/796.
Те следват насоките, създадени в резултат на
работата на тази група. Ако считат насоките
за неподходящи или неприложими, съответните органи за оценяване на съответствието
представят забележките си за обсъждане пред
групата във връзка с ERTMS с цел непрекъснатото подобряване на насоките.
(3) Когато ИА „ЖА“ установи при контрола
по чл. 60 или е информирана, че нотифициран
орган или определен орган не отговаря на
изискванията, при които е издадено разрешението, или че не изпълнява задълженията си,
предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията ограничаване на обхвата, спиране на действието
или отнемане на разрешението в зависимост
от случая. Съответно ИА „Ж А“ незабавно
информира за това Европейската комисия и
държавите – членки на Европейския съюз.“
§ 53. В чл. 56в се правят следните изменения и допълнения:
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1. В ал. 1 след думата „подизпълнители“
се добавя „или дъщерни дружества“.
2. В ал. 2, т. 5 след думата „подизпълнителите“ се добавя „или дъщерните дружества“.
3. В ал. 4 след думата „подизпълнители“
се добавя „или дъщерни дружества“, а думите
„за подизпълнителите“ се заличават.
4. В ал. 8 след думите „чл. 115б, ал. 3, т. 7“
се добавя „и т. 8 и ал. 4“, а след думата „транспорт“ се добавя „и по ал. 2, т. 3, буква „в“.
§ 54. В чл. 56г се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата „едномесечен“ се заличава,
а след думите „отстраняването им“ се добавя
„съгласно чл. 115б, ал. 7 от ЗЖТ“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ запазва поверителността на
информацията, която получава във връзка с
разглеждане на заявлението по ал. 1 и приложената към него документация.“
3. Досегашните ал. 4 – 8 стават съответно
ал. 5 – 9.
§ 55. В чл. 56д се създават ал. 7 и 8:
„(7) В случаите по чл. 59, ал. 3 и при промяна на вписаните в разрешението обстоятелства
ИА „ЖА“ взема решение дали разрешението
трябва да бъде преиздадено. Лицето за оценяване на съответствието подава заявление за
преиздаване на разрешението, като ИА „ЖА“
разглежда само обстоятелствата, които са
променени.
(8) Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ предоставя на Европейската
комисия при поискване цялата информация,
свързана с основните изисквания за нотифицирането или със запазването на компетентността на нотифициран орган.“
§ 56. Създава се чл. 56е:
„Чл. 56е. (1) Заявителят може да използва
акредитиран вътрешен орган, за да извърши
дейностите по оценяване на съответствието
с цел да бъдат приложени процедурите, регламентирани в модули А1, А2, С1 или С2
от приложение II към Решение № 768/2008/
ЕО и модули СА1 и СА2, регламентирани в
приложение I към Решение 2010/713/ЕС. Този
орган представлява отделна и независима
част от съответния заявител и не участва в
проектирането, производството, доставката,
монтирането, използването или поддръжката
на продуктите, които оценява.
(2) Акредитираният вътрешен орган по ал. 1
следва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде акредитиран в съответствие с
Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския
парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за
определяне на изискванията за акредитация и
надзор на пазара във връзка с предлагането на
пазара на продукти и за отмяна на Регламент
(ЕИО) № 339/93 (OB, L 218 от 2008 г.), наричан
по-нататък Регламент (ЕО) № 765/2008;
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2. органът и неговият персонал следва да
са обособени организационно и да разполагат
с методи на отчитане в рамките на съответното предприятие, които осигуряват неговата
безпристрастност и я доказват пред компетентния национален орган по акредитация;
3. нито органът, нито неговият персонал
носят отговорност за проектирането, производството, доставката, монтирането, експлоатацията или поддръжката на продуктите,
които оценяват, нито участват в дейности,
които могат да повлияят на независимостта
на тяхната преценка или почтеност във връзка
с дейността им по оценяването;
4. органът предоставя услугите си изключително и само на предприятието, от което
е част.
(3) Акредитираният вътрешен орган не
се нотифицира пред държавите – членки на
Европейския съюз, или Европейската комисия, но информацията, свързана с неговата
акредитация, се предоставя от предприятието,
от което той е част, или от Изпълнителна
агенция „Българска служба за акредитация“
на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на ИА „ЖА“
при поискване.“
§ 57. Създава се чл. 58а:
„Чл. 58а. (1) Когато нотифициран орган
установи, че изискванията, регламентирани
в съответната ТСОС или съответстващите
хармонизирани стандарти или технически
спецификации, не са били изпълнени от производителя, той изисква от производителя да
предприеме подходящи коригиращи мерки и
не издава сертификат за съответствие.
(2) Когато в хода на контрола за съответствие, след издаването на сертификат, нотифицираният орган установи, че даден продукт
не отговаря на съответната ТСОС или на
съответстващите хармонизирани стандарти
или технически спецификации, той изисква
от производителя да предприеме подходящи
коригиращи мерки и спира действието на
сертификата или го отменя, ако е необходимо.
(3) Когато не са предприети коригиращи
мерки или те не дадат необходимия резултат,
нотифицираният орган ограничава обхвата,
спира действието или отменя всички издадени
сертификати според случая.“
§ 58. В чл. 59 се създава ал. 6:
„(6) Нотифицираните органи предоставят
на АЖТЕС ЕО сертификатите за проверка
на подсистемите, ЕО сертификатите за съответствие на съставните елементи на оперативната съвместимост и ЕО сертификатите за
годност за употреба на съставните елементи
на оперативната съвместимост.“
§ 59. В чл. 60 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „чл. 55, ал. 2 и 3, чл. 56,
ал. 3“ се заменят с „чл. 55, ал. 3 и 4, чл. 56,
ал. 4“, а след думата „подизпълнителите“ се
добавя „или дъщерните дружества“.
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2. Създава се ал. 5:
„(5) Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ информира Европейската
комисия относно процедурите за оценяване,
нотифициране и наблюдение на нотифицираните органи, както и относно промените в
посочените процедури.“
§ 60. В чл. 60а се създава ал. 6:
„(6) В случай на ограничаване на обхвата,
спиране на действието или отнемане на разрешението или когато лицето за оценяване
на съответствието е прекратило дейността
си, досиетата на този орган се обработват от
друго лице за оценяване на съответствието,
избрано от заявителя, за което се уведомява
ИА „ЖА“, или когато не е избрано друго лице
за оценяване на съответствието, досиетата се
предават в ИА „ЖА“.“
§ 61. В чл. 60б, ал. 3, изречение второ
след думата „Обстоятелствата“ се поставя
запетая, а думите „по ал. 2, т. 7“ се заменят
със „съответстващи на обстоятелствата по
чл. 56в, ал. 8“.
§ 62. В чл. 60в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 думите „съгласно приложение
№ 1а“ се заличават.
2. Създават се ал. 7 – 9:
„(7) Когато лице за оценяване на съответствието по чл. 55, ал. 2 (определен орган)
установи, че изискванията, регламентирани
в националните правила за безопасност или
техническите правила, не са били изпълнени
от производителя, той изисква от производителя да предприеме подходящи коригиращи
мерки и не издава сертификат за съответствие.
(8) Когато в хода на контрола за съответствие, след издаването на сертификат, определеният орган установи, че даден продукт не
отговаря на съответните национални правила
за безопасност или технически правила, той
изисква от производителя да предприеме
подходящи коригиращи мерки и спира действието на сертификата или го отменя, ако е
необходимо.
(9) Когато не са предприети коригиращи
мерки или те не дадат необходимия резултат,
определеният орган ограничава обхвата, спира действието или отменя всички издадени
сертификати според случая.“
§ 63. В чл. 61 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „актуализира“ се
добавя „национален“, а след думата „средства“
се добавя „(возилата) – НРВ“.
2. В ал. 4, т. 3 думата „наемателя“ се заменя с „ползвателя“.
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Преди превозното средство да се използва за първи път и след получаване на
разрешение за пускане на пазара с област
на употреба само в Република България в
съответствие с 54а, ал. 2 или ал. 3, то се регистрира в регистър на превозните средства
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по ал. 1 по искане на ползвателя. Когато
областта на употреба на превозното средство
включва територията на Република България
и на една или повече от една държава – членка на Европейския съюз, то се регистрира в
регистъра на превозните средства по ал. 1
или в регистъра на превозните средства на
една от тези държави членки.“
4. В ал. 8 думите „лицето, чието превозно
средство е получило разрешение за въвеждане
в експлоатация, подава по електронен път“
се заменят с „ползвателят на превозното
средство подава“, а думата „регистъра“ се
заменя с „НРВ“.
5. В ал. 9 след думите „вписаните“ се
добавя „в НРВ“, а след думата „промени“
се добавя „в ИА „ЖА“, както и в случай на
унищожаване на превозното средство или за
решението си да го изключи от регистъра“.
6. Алинеи 10 и 11 се изменят така:
„(10) Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ спира от експлоатация
превозно средство, за което установи, че се
експлоатира по националната железопътна
инфраструктура, но не е вписано в НРВ или
е вписано в друг регистър на превозните средства, но областта му на употреба не включва
Република България.
(11) Освен случаите, в които се провеждат
изпитвания по чл. 54б, ал. 4 и чл. 54в, ал. 2,
превозни средства, които не са вписани в
НРВ или са вписани в друг регистър на превозните средства, но областта им на употреба
не включва Република България, не могат
да се движат по националната железопътна
инфраструктура, с изключение на случаите за
еднократно преминаване по определен маршрут след получено разрешение от управителя
на железопътната инфраструктура.“
7. Създава се ал. 12:
„(12) Разрешението по ал. 11 се издава по
критерии, определени с методика на управителя на инфраструктурата, съгласувана с
ИА „ЖА“.“
§ 64. В чл. 63 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „с решението за първоначално въвеждане в експлоатация на превозно
средство изпълнителният директор на“ се
заменят с „при регистрацията в НРВ в съответствие с чл. 61, ал. 7, за всяко превозно
средство“.
2. В ал. 3 думите „въвеждане в експлоатация“ се заменят с „пускане на пазара“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) При превозни средства, получили разрешение за първи път в трета държава, извън
Европейския съюз, и впоследствие използвани
в Република България, Изпълнителна агенция
„Железопътна администрация“ вписва в НРВ
по чл. 61, ал. 1 данните за превозното средство, включително и данни за ползвателя на
превозното средство, лицето, което отговаря
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за поддръжката, и ограниченията по отношение на това как превозното средство може
да се използва.“
§ 65. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 изречение второ се заличава.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. „Железопътна система“ е съвкупността
от елементите, посочени в приложение № 1.“
3. В т. 5 думите „на които отговаря“ се
заменят с „които обхващат“.
4. В т. 6 думата „структурата“ се заменя с
„инфраструктурата“.
5. В т. 7 думите „подобрява цялостното є
функциониране“ се заменят с „води до промяна в техническото досие, придружаващо ЕО
декларацията за проверка и която подобрява
цялостните показатели на подсистемата“.
6. В т. 8 думите „подмяна или възстановяване“ се заменят с „изменение“, а думите
„цялостното є функциониране“ се заменят
с „цялостните показатели на подсистемата“.
7. В т. 9 думите „сертификат за изследване
на типа, описан в Решение 768/2008/ЕО“ се
заменят със „сертификата за изпитване на
типа или за изпитване на проекта, описан в
съответния модул за проверка“.
8. В т. 16 думите „е отговорно за проектирането и производството на съставен елемент и/или подсистема, лице, което сглобява
съставни елементи, подсистеми или части
от такива, които имат различен произход,
или произвежда съставни елементи за свои
собствени нужди“ се заменят с „произвежда
продукти под формата на съставни елементи
на оперативната съвместимост, подсистеми
или превозни средства, или е поръчало тяхното проектиране или производство, като ги
предлага на пазара със своето наименование
или търговска марка“.
9. В т. 18 думите „или превозно средство“
се заличават.
10. Точка 19 се изменя така:
„19. „Акредитация“ е атестация от национален орган по акредитация за това, че
съответният орган за оценяване на съответствието отговаря на изискванията, определени
в хармонизирани стандарти, и където е приложимо, всякакви допълнителни изисквания,
включително определените в приложимите
секторни схеми, да изпълнява специфична
дейност по оценяване на съответствието.“
11. Точка 21 се изменя така:
„21. Европейска спецификация“ е спецификация, която попада в една от следните
категории:
а) обща техническа спецификация съгласно
определението в Приложение VІІІ към Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно
възлагането на поръчки от възложители,
извършващи дейност в секторите на водо-
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снабдяването, енергетиката, транспорта и
пощенските услуги и за отмяна на Директива
2004/17/ЕО (ОВ, L 94 от 2014 г.);
б) европейско техническо одобрение, посочено в член 60 от Директива 2014/25/ЕС;
в) европейски стандарт, приет от Европейска организация за стандартизация.“
12. В т. 22 думите „или части от такива
подсистеми“ се заличават.
13. В т. 24 изречение второ се заличава.
14. Точка 26 се изменя така:
„26. „Проект в напреднал етап на развитие“
е всеки проект, чийто етап на планиране/изграждане е достигнал точка, в която промяна
в техническата спецификация би компрометирала жизнеспособността на проекта, както
е бил планиран.“
15. Точка 27 се изменя така:
„27. „Хармонизиран стандарт“ е европейски
стандарт, приет въз основа на отправено от
Европейската комисия искане за прилагане
на законодателството на Европейския съюз
за хармонизация.“
16. Точка 29 се изменя така:
„29. „Лице, което отговаря за поддръжката“ е лице, което притежава сертификат за
поддържане на превозни средства, отговаря
за поддръжката на превозното средство и е
вписано като такова в националния регистър
на превозните средства.“
17. В т. 30 думата „закрепено“ се заменя
със „стационарно“, а думата „продължителна“
се заменя с „непрекъсната“.
18. Точка 31 се изменя така:
„31. „Лице за оценяване на съответствието“ е
орган, който е нотифициран или е определен да
отговаря за извършването на дейности по оценяване на съответствието, включително калибриране, изпитване, сертифициране и проверки;
органите за оценяване на съответствието се
класифицират като „нотифицирани органи“
след нотифициране от Република България;
органите за оценяване на съответствието се
класифицират като „определени органи“ след
определяне от Република България.“
19. Създават се т. 32 – 47:
„32. „Оцен яване на съответствието“ е
процесът, който доказва дали определените
изисквания, свързани с продукт, процес, услуга,
подсистема, лице или орган, са изпълнени.
33. „Техническа спецификация“ е документ,
който определя техническите изисквания, на
които да отговаря определен продукт, подсистема, процес или услуга.
34. „Железопътна система с олекотена
конструкция“ е градска и/или крайградска
железопътна транспортна система с удароустойчивост С-III или C-IV (в съответствие с EN
15227:2011) и максимална якост на превозното
средство 800 kN (надлъжно усилие на натиск
в съединителната област); железопътните
системи с олекотена конструкция могат да
имат обособено платно или съвместно платно
с движението по пътищата и обикновено не
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заменят превозните средства за пътнически
и товарен транспорт на големи разстояния.
35. „Подсистеми“ са структурните или функционалните части на железопътната система,
определени в приложение № 1а.
36. „Мобилна подсистема“ е подсистемата
„подвижен състав“ и подсистемата „бордови
контрол, управление и сигнализация“.
37. „Проектно експлоатационно състояние“
е нормалният режим на работа и предвидимите влошени условия (включително физическо износване) в рамките и условията за
използване, посочени в техническите досиета
и досиетата за поддръжката.
38. „Съставни елементи на оперативната
съвместимост“ е всеки елементарен компонент, група от компоненти, съставни части
от оборудване или цялостно комплектувано
оборудване, включени или предназначени за
включване в подсистема, от които оперативната
съвместимост на железопътната система зависи
пряко или косвено, включително както материални обекти, така и нематериални обекти.
39. „Приемлив начин за постигане на съответствие“ е издаването на необвързващи
становища от АЖТЕС с цел определяне на
начините за постигане на съответствие със
съществените изисквания.
40. „Приемлив национален начин за постигане на съответствие“ е издаването на необвързващи становища от държавите – членки
на Европейския съюз, с цел определяне на
начините за постигане на съответствие с
националните правила.
41. „Продукт“ е продукт, получен в резултат
на производствен процес, включително съставните елементи на оперативната съвместимост
и подсистемите.
42. „Пускане на пазара“ е първото предлагане на пазара на Европейския съюз на
съставен елемент на оперативната съвместимост, подсистема или превозно средство в
готовност за експлоатация в неговото проектно
експлоатационно състояние.
43. „Заявител“ е физическото или юридическото лице, което иска разрешение за
въвеждане в експлоатация и което може да
бъде железопътно предприятие, управител на
инфраструктура или друго физическо или юридическо лице, като например производител,
собственик или ползвател. За целите на чл. 48
„заявител“ е възложител или производител
или техни упълномощени представители. За
целите на чл. 44з „заявител“ е физическо
или юридическо лице, което отправя искане
към АЖТЕС за одобряване на техническите
решения, предвидени за проекти за ERTMS
оборудване по железопътната линия.
44. „Упълномощен представител“ e всяко
физическо или юридическо лице, установено
в Европейския съюз, което е упълномощено
писмено от производител или възложител
да действа от името на производителя или
възложителя във връзка с определени задачи.
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45. „Национални правила“ са всички задължителни правила, приети в Република
България, независимо от органа, който ги
издава, които съдържат изисквания за безопасност на железопътния транспорт или
технически изисквания, различни от определените от Европейския съюз правила или от
международните правила и които са приложими в рамките на Република България за
железопътните предприятия, управителите на
инфраструктура или трети лица.
46. „Специфичен случай“ е всяка част от
железопътната система, която се нуждае от
специални – временни или постоянни – разпоредби в ТСОС поради географски или топографски изисквания, или такива на градската
среда, или такива, влияещи на съвместимостта
със съществуващата система, по-конкретно
железопътни линии и мреж и, изолирани
от останалата част от мрежата, габарит на
натоварване, междурелсие или разстояние
между коловозите и превозни средства, строго
предназначени за ползване с местен, регионален или исторически характер, или превозни
средства с произход от или предназначени за
трети страни, извън Европейския съюз.
47. „Национален орган по акредитация“
е Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ съгласно чл. 2 от Закона
за националната акредитация на органи за
оценяване на съответствието.“
§ 66. Приложение № 1 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 23, ал. 1, т. 1
и § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби
Елементи на железопътната система на Европейския съюз
1. Мрежа
1.1. За целите на оперативната съвместимост мрежата на Европейския съюз включва
следните елементи:
а) специално изградени високоскоростни
линии, оборудвани за скорости, обикновено
равни или по-високи от 250 km/h;
б) специално модернизирани високоскоростни линии, оборудвани за скорости от
порядъка на 200 km/h;
в) специално модернизирани високоскоростни линии, които имат специфични характеристики в резултат на трудности от топографски,
релефен или градоустройствен характер, като
скоростта трябва да се адаптира според всеки
отделен случай; тази категория включва свързващи линии между високоскоростната мрежа
и конвенционалната мрежа, линии, преминаващи през гари, подстъпи към терминали, депа
и др., по които „високоскоростен“ подвижен
състав се движи с конвенционална скорост;
г) конвенционални линии, предназначени
за пътнически услуги;
д) конвенционални линии, предназначени
за смесени превози (пътнически и товарни);
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е) конвенционални линии, предназначени
за услуги за товарни превози;
ж) пътнически центрове;
з) товарни центрове, включително терминали за връзка между различни видове
транспорт;
и) линии, свързващи изброените по-горе
елементи.
1.2. Мрежата включва управление на движението, системи за следене и навигационни
системи, технически устройства за обработка
на данни и телекомуникации, предназначени
за пътнически услуги на дълги разстояния
и услуги за товарни превози по мрежата за
гарантирането на безопасно и хармонично
функциониране на мрежата и ефективно управление на движението.
1.3. Националната железопътна мрежа
включва всички или част от елементите, изброени в т. 1.1, и когато е приложимо – всички
или част от елементите, изброени в т. 1.2.
2. Превозни средства
2.1. За целите на оперативната съвместимост
превозните средства на Европейския съюз
включват всички превозни средства, които
могат да се движат по цялата или по част от
мрежата на Европейския съюз:
– локомотиви и пътнически подвижен
състав, включително термични или електрически тягови единици, самоходни термични
или елект рическ и пътническ и влакове и
пътнически вагони;
– товарни вагони, включително вагони с
нисък под, предназначени за цялата мрежа,
и вагони, предназначени за превозване на
камиони;
– специални превозни средства, като например релсови самоходни специализирани
машини.
Списъкът на превозните средства включва
превозните средства, които са специално проектирани да оперират по различните видове
високоскоростни линии, описани в точка 1.1.
2.2. Националната железопътна система
включва всички превозни средства, които
отговарят на условията по т. 2.1 и могат да
се движат по цялата или по част от националната железопътна мрежа.“
§ 67. Приложение № 1а се изменя така:
„Приложение № 1а
към чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 23, ал. 1, т. 1
и § 1, т. 35 от допълнителните разпоредби
ПОДСИСТЕМИ
1. Списък на подсистемите
За целите на оперативната съвместимост
железопътната система може да бъде разделена
на следните подсистеми:
а) структурни области:
– инфраструктура;
– енергия;
– контрол, управление и сигнализация по
железопътната линия;
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– бордови контрол, управление и сигнализация;
– подвижен състав; или
б) функционални области:
– експлоатация и управление на движението;
– поддръжка;
– телематични приложения за товарни
превози и пътници.
2. Описание на подсистемите
За всяка подсистема или част от подсистема списъкът от съставни елементи и аспекти,
свързани с оперативната съвместимост, се предлага от Агенцията за железопътен транспорт
на Европейския съюз по време на изготвянето
на съответния проект за ТСОС. Без да се засяга изборът на аспекти и съставни елементи,
свързани с оперативната съвместимост, или
редът, по който те ще бъдат включени в ТСОС,
подсистемите включват следните елементи:
2.1. Инфраструктура
Релсите, стрелките, железопътните прелези,
инженерните конструкции (мостове, тунели и
др.), свързаните с релсовия път гарови елементи
(включително входове, перони, зони за достъп,
центрове за поддръжка, тоалетни и информационни системи, както и характеристиките
на достъпа за лицата с увреждания и лицата
с намалена подвижност), обезопасяващото и
предпазното оборудване.
2.2. Енергия
Електрозахранващата система, включително контактната мрежа и системата за
измерване и таксуване на консумацията на
електрическа енергия по железопътната линия.
2.3. Контрол, управление и сигнализация
по железопътната линия
Ц я ло т о обору д ва не по железоп ът ната
линия, необходимо за осигуряване на без
опасността и за управление и контролиране
на придвижването на влакове, допуснати за
движение в мрежата.
2.4. Бордови контрол, управление и сигнализация
Цялото оборудване на борда, необходимо
за осигуряване на безопасността и за управление и контролиране на придвижването на
влакове, допуснати за движение в мрежата.
2.5. Експлоатация и управление на движението
Процедурите и съответното оборудване,
позволяващи съгласуваната експлоатация на
различните структурни подсистеми както в
режим на нормална работа, така и при влошени условия, включително композиране и
управление на влак, планиране и управление
на движението.
Професионалните квалификации, които
може да се изискват за всеки вид железопътна услуга.
2.6. Телематични приложения
В съответствие с приложение № 1 тази
подсистема се състои от два елемента:
а) приложения за пътнически услуги, включително системи, осигуряващи информация за
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пътниците преди и по време на пътуването,
системи за резервация и плащане, управление
на багажа и управление на връзките между
влаковете и други видове транспорт;
б) приложения за услуги за превоз на товари, включително информационни системи
(контрол в реално време на товарите и влаковете), системи за композиране и разпределение, системи за резервации, плащане и
фактуриране, управление на връзките с други
видове транспорт и създаване на електронни
придружаващи документи.
2.7. Подвижен състав
Основна конструкция, системи за управление и контрол за всички влакови съоръжения,
токоприемащи устройства, тягови елементи
или възли и елементи за преобразуване на
енергия, бордово оборудване за измерване на
консумацията и таксуването на електроенергия, спирачна уредба, съединителна и ходова
част (талиги, оси и др.) и окачване, врати, интерфейси човек/машина (за водача, персонала
на борда на влака и пътниците, включително
характеристиките на достъпността за лица с
увреждания и лица с намалена подвижност),
пасивни или активни обезопасяващи устройства и принадлежности за опазване здравето
на пътниците и персонала на влака.
2.8. Поддръжка
Процедурите, съответното оборудване, логистичните центрове за дейности по поддръжката и запасите, позволяващи извършването
на задължителната ремонтна и превантивна
поддръжка за осигуряване на оперативната
съвместимост на железопътната система на
Европейския съюз и за гарантиране на изискваните резултати.“
§ 68. В приложение № 1б се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2.1 думите „друго приложимо законодателство, произтичащо от Договора за
Европейския съюз и Договора за функциониране на ЕС“ се заменят с „другите приложими
правни актове на Европейския съюз“.
2. В т. 2.4 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в буква „в“, тире трето, думата „изолирани“ се заменя с „оттеглени“;
б) в буква „г“ думите „разпоредби, произтичащи от Договора за ЕС и Договора за
функциониране на ЕС“ се заменят с „правни
актове на Европейския съюз“;
в) в буква „д“ думите „чл. 44“ се заменят
с „чл. 44в, ал. 2, т. 3 и чл. 54б, ал. 2, т. 3“.
3. В т. 2.6:
а) в изречение второ след думите „всяка
държава членка“ запетаята се заличава, а
думите „която го поиска“ се заменят с „или
на АЖТЕС, при поискване от тяхна страна“;
б) в изречение трето думите „националния
орган за безопасност на държавата членка, в
която“ се заменят с „органа, от който“;
в) създава се изречение пето: „АЖТЕС може
да поиска документите да бъдат преведени на
определен от нея език.“
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4. В т. 3.1 думите „чл. 29, ал. 1“ се заменят
с „чл. 29, ал. 3“.
§ 69. Създава се приложение № 1в:
„Приложение № 1в
към чл. 3, ал. 2 и 4
СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Общи изисквания
1.1. Безопасност
1.1.1. Проектирането, изграждането или
сглобяването, поддръжката и контролът на
съставни елементи с решаващо значение за
безопасността, и по-специално на съставните
елементи, свързани с влаковото движение,
трябва да са такива, че да гарантират равнище
на безопасност, отговарящо на целите, които
се предвиждат за мрежата, включително при
специфични влошени условия.
1.1.2. Параметрите, отнасящи се до контакта
колело/релса, трябва да отговарят на изискванията за стабилност, които са необходими,
за да се гарантира безопасното движение
при максималната разрешена скорост. Параметрите на спирачното оборудване трябва
да гарантират, че е възможно спиране при
максималната разрешена скорост при определения спирачен път.
1.1.3. Използваните съставни елементи
трябва да издържат на всички нормални и
крайно тежки натоварвания, които са уточнени за периода на експлоатацията им. Отражението върху безопасността на всякакви
случайни повреди трябва да бъде ограничено
с подходящи средства.
1.1.4. Проектирането на стационарните съоръжения и подвижния състав, както и подборът
на използваните материали трябва да целят
ограничаване на предпоставките за възникване
на пожар, както и разпространението и последиците от огъня и дима, в случай на такъв.
1.1.5. Устройствата, предназначени за употреба от ползватели, трябва да са проектирани така, че да не се нарушава безопасното
функциониране на устройствата или здравето
и безопасността на ползвателите, в случай на
ползване по предвидим начин, въпреки че не
съответства на обявените инструкции.
1.2. Надеждност и наличност
Контролирането и поддържането на стационарните или подвижните елементи, участващи в движението на влаковете, трябва да се
организира и провежда и да е количествено
определено по начин, осигуряващ функционирането им при определените условия.
1.3. Здраве
1.3.1. Материали, които е възможно поради
начина, по който се използват, да представляват заплаха за здравето на лицата, които имат
достъп до тях, не трябва да се използват във
влаковете и железопътната инфраструктура.
1.3.2. Тези материали трябва да се подбират,
разполагат и използват по такъв начин, че да
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ограничават емисията на вредни и опасни изпарения и газове, особено в случай на пожар.
1.4. Опазване на околната среда
1.4.1. Въздейст вието от създаването и
експлоатацията на железопътната система
върху околната среда трябва да се оцени и
взема предвид при проектиране на системата
в съответствие с действащото национално
законодателство и законодателството на Европейския съюз.
1.4.2. Материалите, използвани във влаковете и инфраструктурата, трябва да ограничават
емисията на вредни и опасни за околната среда
димове и газове, особено в случай на пожар.
1.4.3. Подвижният състав и системите за
електрозахранване трябва да са проектирани и
изработени по начин, осигуряващ електромагнитна съвместимост с инсталациите, оборудването и обществените или частните мрежи,
с които биха могли да си взаимодействат.
1.4.4. Проектирането и експлоатацията на
железопътната система не трябва да пораждат
недопустими нива на шум:
– в райони в близост до обекти на железопътна инфраструктура, съгласно определението в § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за железопътния транспорт;
– в кабината на машиниста.
1.4.5. При нормално поддържане експлоатацията на железопътната система не трябва
да предизвиква недопустими нива на земни
вибрации за дейностите и областите в близост
до инфраструктурата.
1.5. Техническа съвместимост
Техническите характеристики на инфраструктурата и на стационарните съоръжения
трябва да са съвместими помежду си, а също
и с тези на влаковете, които са предназначени
да се движат в железопътната система. Това
изискване включва и безопасното интегриране на подсистемата на превозното средство с
инфраструктурата.
Ако постигането на такива характеристики
се окаже трудно, в някои участъци от мрежата
могат да се предприемат действия с временен
характер, които да осигуряват съвместимост
в бъдеще.
1.6. Достъпност
1.6.1. Подсистемите „инфраструктура“ и
„подвижен състав“ трябва да са достъпни за
лица с увреждания и лица с намалена подвижност, за да се гарантира техният достъп на
равна основа с другите хора чрез превенция
или премахване на пречките, или чрез други
подходящи мерки. Това включва проектирането, изграждането, подновяването, модернизирането, поддръжката и експлоатацията на
съответните части на подсистемите, до които
има обществен достъп.
1.6.2. Подсистемите „експлоатация и управление на движението“ и „телематични приложения за пътниците“ трябва да разполагат
със съответните функционални възможности,
необходими за осигуряване на достъп на лица
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с увреждания и лица с намалена подвижност
на равна основа с другите хора чрез превенция
или премахване на пречките, или чрез други
подходящи мерки.
2. Изисквания, специфични за всяка подсистема
2.1. Инфраструктура
2.1.1. Безопасност
Трябва да се предприемат подходящи мерки
за ограничаване на достъпа или нежелателното
вмешателство по инсталациите.
Трябва да се предприемат мерки за ограничаване на опасностите, на които се излагат
хората, по-специално при преминаването на
влаковете през гарите.
Инфраструктурата, до която има обществен достъп, трябва да се проектира и изгради
по начин, ограничаващ всякакви заплахи за
безопасността на хората (устойчивост, пожар,
достъп, евакуация, перони и др.).
Трябва да се установят подходящи разпоредби, които да отчитат конкретните условия за
безопасност в много дълги тунели и виадукти.
2.1.2. Достъпност
Подсистемите „инфраструктура“ с обществен достъп трябва да бъдат достъпни за лица с
увреждания и лица с ограничена подвижност
в съответствие с т. 1.6.
2.2. Енергия
2.2.1. Безопасност
Функционирането на системите за електрозахранване не трябва да нарушава без
опасността нито на влаковете, нито на хората
(потребители, оперативен персонал, живеещите
в близост до железопътната линия и трети лица).
2.2.2. Опазване на околната среда
Функционирането на системите за електрозахранване или системите за осигуряване
на топлинна енергия не трябва да влияе на
околната среда извън определените в спецификациите граници.
2.2.3. Техническа съвместимост
Използваните системи за електрозахранване/системи за осигуряване на топлинна
енергия трябва:
– да създават възможност влаковете да
постигат определените показатели;
– в случай на системи за електрозахранване да бъдат съвместими с токоприемащите
устройства, с които са оборудвани влаковете.
2.3. Контрол, управление и сигнализация
2.3.1. Безопасност
Използваните инсталации и процедури за
контрол, управление и сигнализация трябва
да дават възможност влаковете да се движат
със степен на безопасност, отговаряща на
целите, предвидени за мрежата. Системите за
контрол, управление и сигнализация трябва
да продължат да осигуряват безопасното преминаване на влакове, на които е разрешено
да се движат при влошени условия.
2.3.2. Техническа съвместимост
Цялата нова инфраструктура и целият нов
подвижен състав, произведени или разработени
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след приемането на съвместими системи за
контрол, управление и сигнализация, трябва
да бъдат съобразени с използването на тези
системи.
Монтираното в кабината на машиниста на
влака оборудване за контрол, управление и
сигнализация трябва да позволява нормална
работа при определените условия по цялата
железопътна система.
2.4. Подвижен състав
2.4.1. Безопасност
Конструкцията на подвижния състав и на
връзките между превозните средства трябва да е проектирана по такъв начин, че да
предпазва пътническите купета и отделенията
за машиниста в случай на сблъскване или
дерайлиране.
Електрическото оборудване не трябва да
нарушава безопасността или функционирането
на инсталациите за контрол, управление и
сигнализация.
Спецификата на спирачните системи, както и упражняваният натиск, трябва да бъдат
съвместими с проектните характеристики на
железопътните линии, инженерните съоръжения и системите за сигнализация.
Трябва да се предприемат мерки за предо т вратява не на дост ъпа до т оководещ и
съставни елементи, за да не се застрашава
безопасността на хората.
В случай на опасност устройствата трябва
да дават възможност на пътниците да информират машиниста и придружаващия персонал,
да контактуват с тях.
Трябва да се гарантира безопасното качване
на пътниците във влаковете и слизане от тях.
Входните врати трябва да притежават системи
за отваряне и затваряне, които гарантират
безопасността на пътниците.
Трябва да бъдат осигурени и обозначени
аварийни изходи.
Трябва да се изготвят подходящи разпоредби, които да отчитат конкретните условия за
безопасност в много дълги тунели.
Задължително е на борда на влаковете да
има система за аварийно осветление с достатъчен интензитет и продължителност.
Влаковете трябва да бъдат оборудвани със
система за уведомяване на хората, която дава
възможност на бордовия персонал да прави
съобщения.
На пътниците трябва да се дава лесно разбираема и изчерпателна информация относно
правилата, които се отнасят за тях, както на
железопътните гари, така във влаковете.
2.4.2. Надеждност и наличност
Проектните характеристики на същественото оборудване, на двигателното, тяговото и
спирачното оборудване, както и на системата
за управление и контрол трябва да са такива,
че да позволят на влака да продължи при
определени влошени условия, без неблагоприятни последствия за оборудването, което
остава в действие.
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2.4.3. Техническа съвместимост
Електрическото оборудване трябва да бъде
съвместимо с функционирането на инсталациите за контрол, управление и сигнализация.
При електрическа тяга характеристиките на
токоприемащите устройства трябва да бъдат
такива, че да позволяват на влаковете да се
движат в условията на електрозахранване на
железопътната система.
Характеристиките на подвижния състав
трябва да позволяват той да се движи по
всички линии, за които е предвидена неговата експлоатация, като се вземат предвид
съответните климатични условия.
2.4.4. Контрол
Влакът т рябва да бъде оборудван със
записващо устройство. Събираните от това
устройство данни и обработката на информацията трябва да са хармонизирани.
2.4.5. Достъпност
Подсистемите „подвижен състав“ с обществен достъп трябва да бъдат достъпни за
лица с увреждания и за лица с ограничена
подвижност в съответствие с т. 1.6.
2.5. Поддържане
2.5.1. Здраве и безопасност
Използваните в центровете технически
инсталации и процедури трябва да осигуряват
безопасна експлоатация на подсистемите и
да не представляват заплаха за здравето и
безопасността.
2.5.2. Опазване на околната среда
Техническите инсталации и процедурите,
използвани в центровете за поддръжка, не
трябва да надхвърлят пределните приемливи
нива за вредно въздействие по отношение на
околната среда.
2.5.3. Техническа съвместимост
Инсталациите за поддържане на подвижен
състав трябва да са такива, че да позволяват
извършването на безопасни, безвредни за
здравето и удобни операции за целия парк от
подвижен състав, за който те са предназначени.
2.6. Експлоатация и управление на движението
2.6.1. Безопасност
Квалификациите на машинистите и на
другия персонал на борда на влака, както и
на персонала в контролните центрове трябва
да бъдат съобразени с правилата за експлоатация на мрежата, така че да се осигурява
безопасна експлоатаци я, като се отчитат
различните изисквания за трансграничните
и вътрешните услуги.
Операциите и интервалите на поддържане,
обучението и квалификацията на персонала в
центровете за техническа поддръжка и контрол
и системите за гарантиране на качеството,
установени от съответните оператори в центровете за техническа поддръжка и контрол,
трябва да са такива, че да осигуряват висока
степен на безопасност.
2.6.2. Надеждност и наличност
Операциите и периодите на поддръжка,
обучението и квалификацията на персонала в
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центровете за техническа поддръжка и контрол
и системите за гарантиране на качеството,
установени от съответните оператори в центровете за техническа поддръжка и контрол,
трябва да са такива, че да осигуряват висока
степен на надеждност и наличност.
2.6.3. Техническа съвместимост
Квалификациите на машинистите, на персонала на борда на влака и на управляващите
движението трябва да бъдат съобразени с
правилата за експлоатация на мрежата така,
че да се осигурява оперативна ефективност
по железопътната система, като се отчитат
различните изисквания за трансграничните
и вътрешните услуги.
2.6.4. Достъпност
Трябва да бъдат предприети подходящи
мерки, за да се гарантира, че правилата за
експлоатация предвиждат съответните функционални възможности, необходими за осигуряване на достъпност за лица с увреждания
и лица с намалена подвижност.
2.7. Телематични приложения за товарни
превози и пътници
2.7.1. Техническа съвместимост
Съществените изисквания за телематични
приложения гарантират минимално качество
на услугата за пътниците и превозвачите на
стоки, по-специално по отношение на техническата съвместимост.
Трябва да се предприемат мерки за осигуряване на:
– разработването на базите данни, софтуера
и протоколите за предаване на данни по начин,
позволяващ максимален обмен на данни между
различните приложения и оператори, като се
изключват поверителните търговски данни;
– лесен достъп до информацията за потребителите.
2.7.2. Надеждност и наличност
Методите на използване, управлението,
актуализацията и поддържането на тези бази
данни, софтуер и протоколи за предаване на
данни трябва да гарантират ефективността
на системите и качеството на обслужването.
2.7.3. Здраве
Интерфейсите между тези системи и потребителите трябва да бъдат в съответствие
с минималните изисквания за ергономичност
и правилата за опазване на здравето.
2.7.4. Безопасност
Трябва да бъдат осигурени подходящи нива
на цялостност и надеждност за съхранението
или предаването на информация, свързана с
безопасността.
2.7.5. Достъпност
Трябва да бъдат предприети подходящи
мерки, за да се гарантира, че подсистемите
„телематични приложени я за пътниците“
предвиждат съответните функционални възможности, необходими за осигуряване на
достъпност за лица с увреждания и лица с
намалена подвижност.“
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§ 70. Приложение № 8 се изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 56д, ал. 2

“
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§ 71. В приложение № 9 д у мите „към
чл. 54з, ал. 1“ се заменят с „към чл. 54б,
ал. 2, т. 4“.
Допълнителни разпоредби
§ 72. Навсякъде думите „Европейската железопътна агенция“ се заменят с „Агенцията
за железопътен транспорт на Европейския
съюз“.
§ 73. С тази наредба се въвеждат изисквания
на Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския
парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския
съюз (OB, L 138 от 2016 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 74. (1) Разрешения за въвеждане в експлоатация на превозни средства, издадени
до 16 юни 2019 г., включително разрешения,
предоставени съгласно международни споразумения RIC (Regolamento Internazionale
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Carrozze) и RIV (Regolamento Internazionale
Veicoli), остават в сила съобразно условията,
при които са издадени.
(2) Превозни средства, за които са били
издадени разрешения за въвеждане в експлоатация до 16 юни 2019 г., получават ново
разрешение за пускане на пазара на превозно
средство, за да бъдат експлоатирани след тази
дата в една или повече мрежи, които все още
не са обхванати от тяхното разрешение.
§ 75. Започналите и недовършени до 16 юни
2019 г. процедури по издаване на разрешения
за въвеждане в експлоатация на превозни
средства се довършват по реда, определен
в член 55 на Регламент за изпълнение (ЕС)
2018/545.
§ 76. Наредбата се издава на основание
чл. 5, т. 2 от Закона за железопътния транспорт.
Министър:
Росен Желязков
6817
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-158
от 26 август 2019 г.
Във връзка с реализацията на проект: „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив – първи етап – ЛОТ 1: Изграждане на равнинен участък София – Елин Пелин и изграждане
на пътни надлези“, e необходимо осигуряване
на площи за изграждане на жп надлез на км
9+925,22 по път 1 и км 9+923,55 по път 2 и жп
мост на км 9+987,04 по път 1 и на км 9+985,98 по
път 2 над р. Искър в урбанизираната територия
на гр. София, Столична община. Железопътната
линия „София – Пловдив“ е определена за обект
с национално значение с Решение № 509 от
8.07.2011 г. на Министерския съвет и представлява
национален обект по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната
собственост и чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт като част от железопътна
магистрала „Калотина-запад (държавна граница
със СР Югославия) – София – Пловдив – Димитровград – Свиленград (държавни граници с
Република Гърция и Република Турция)“, посочена в приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от
Наредбата за категоризация на железопътните
линии в Република България, включени в железопътната инфраструктура. Предвид това на
основание § 45 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройство на територията (ДВ,
бр. 25 от 2019 г.), чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“
и „в“ и ал. 4 във връзка с чл. 124а, ал. 4, т. 2
и чл. 110, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ) и заявления с вх. № АУ1328/26.07.2019 г. и № АУ13-28-(1)/15.08.2019 г. от
Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“; Заповед № РД02-15-45 от 7.08.2018 г. на заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството за
разрешаване изработване на ПУП – ПР на имоти,
попадащи в урбанизираната територия на район
„Искър“, гр. София, Столична община, област
София (столица), в района на жп надлез на км
9+925,22 по път 1 и км 9+923,55 по път 2 и жп
мост на км 9+987,04 по път 1 и на км 9+985,98
по път 2 на р. Искър в жп участък София – Елин
Пелин, разгласена по реда на чл. 124б, ал. 3 от ЗУТ,
извършено съобщаване на изработения проект
на ПУП – ПР по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ,
писмо с изх. № САГ18-ГР00-2318-(9)/29.10.2018 г.
на Направление „Архитектура и градоустройство“
към Столичната община, удостоверяващо, че не
са постъпили възражения по обявения проект;
Решение по ОВОС № 11-ПР от 25.11.2015 г. на
Министерството на околната среда и водите

(МОСВ); писма с изх. № ОВОС-38/5.07.2018 г.
и № ОВОС-38/21.11.2018 г. на МОСВ; писмо с
изх. № 4800-448/15.11.2018 г. на Националния
институт за недвижимо културно наследство към
Министерството на културата; писмo с изх. № 703255/1.07.2019 г. на Дирекция „Поземлени отношения и комасация“ към Министерството на земеделието, храните и горите; писмо с изх. № ИАГ15408/22.07.2019 г. на Изпълнителната агенция по
горите; писма с изх. № ОБ-6655-(3)/23.04.2019 г. и
№ ОБ-3558/22.06.2018 г. на Басейнова дирекция
„Дунавски район“; здравно заключение № РД259-68 от 19.06.2019 г. на Столичната регионална
здравна инспекция; становища с изх. № 7640012268/13.11.2018 г., № 764001-1268/9.07.2019 г. и
№ 764000-2238/7.08.2019 г. на Столична дирекция
„Пожарна безопасност и защита на населението“;
удостоверение за приемане на проект за изменение
на кадастралната карта и кадастралните регистри
№ 25-196032/13.11.2018 г от Агенцията по геодезия,
картография и кадастър; писмо с изх. № СОА18ТД26-15370-(1)/12.11.2018 г. на Столичната община; писмо с изх. № Д-2472/13.11.2018 г. на
Държавна агенция „Национална сигурност“;
писмо с изх. № 12-2488/29.10.2018 г. на Държавна
агенция „Разузнаване“; писмо с изх. № ДАЕУ1004/2.11.2018 г. на Държавна агенция „Елект р он но у п р а в лен ие“; п ис мо с и з х . № 10 0 24138/20.11.2018 г. и № 100-14097/19.07.2019 г. на
„Летище София“ – ЕАД; писма с изх. № 53-004/31.10.2018 г. и № 53-00-3/5.07.2019 г. на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното
движение“ – София; съгласуване с експлоатационни дружества: „Електроенергиен системен
оператор“ – ЕАД, „ЧЕЗ Разпределение България“ – ЕАД, „Булгартрансгаз“ – ЕАД, „Овергаз
м реж и“ – А Д, „Лу кой л Бъ л гари я“ – ЕООД,
„Софийска вода“ – АД, „Българска телекомуникационна компания“ – ЕАД, „Теленор България“ – ЕАД, „А1 България“ – ЕАД, „Топлофикация София“ – ЕАД, „Метрополитен“ – ЕАД,
„Улично осветление“ – ЕАД, София; решения
по протокол № УТАТУ-01-02-39/20.08.2019 г. от
заседанието на Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика
при МРРБ и Заповед № РД-02-15-79 от 11.04.2019 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне на функции по
ЗУТ одобрявам подробен устройствен план – план
за регулация (ПУП – ПР) на имоти, попадащи
в урбанизираната територия на район „Искър“,
гр. София, Столична община, област София
(столица), в района на жп надлез на км 9+925,22
по път 1 и км 9+923,55 по път 2 и жп мост на
км 9+987,04 по път 1 и на км 9+985,98 по път 2
на р. Искър в жп участък София – Елин Пелин,
съгласно приетите графични и текстови части
на документацията, представляваща неразделна
част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от АПК настоящата
заповед подлежи на обжалване пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок
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от обнародването є в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.

6820

За министър:
Н. Нанков

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 983-ИП
от 20 август 2019 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за
Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 27,
ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 28 от Закона за пазарите
на финансови инструменти (ЗПФИ) и чл. 17, ал. 3
от ЗПФИ Комисията за финансов надзор реши:
Отнема правото на ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ – АД, със седалище и адрес на
управление – София, ул. Г. С. Раковски № 140,
да извършва услуги и дейности по чл. 6, ал. 2,
т. 3 и 6 от ЗПФИ:
– сделки за собствена сметка с финансови
инструменти;
– поемане на емисии финансови инструменти
и/или предлагане на финансови инструменти при
условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите
инструменти за собствена сметка;
и допълнителната услуга по чл. 6, ал. 3, т. 6
от ЗПФИ:
– услуги, свързани с поемане на емисии финансови инструменти.
Разширява обхвата на издадения на ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ – АД, лиценз
за извършване на дейност като инвестиционен
посредник с допълнителната услуга по чл. 6,
ал. 3, т. 7 от ЗПФИ:
– инвестиционни услуги и дейности по ал. 2,
т. 1 – 2, т. 4, 5 и 7 и ал. 3, т. 1 – 5 от ЗПФИ във
връзка с базовите инструменти на деривативни
финансови инструменти по чл. 4, т. 5, 6, 7 и 10
от ЗПФИ, когато са свързани с предоставянето
на инвестиционни и допълнителни услуги.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред
пред Административния съд – София област, в
14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването
на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване
чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс
не се прилага.
Председател:
Б. Атанасов
6711

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 895
от 26 август 2019 г.
На основание чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 3 от
ЗПСК Надзорният съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции отменя

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 1

свое Решение № 877 от 22.07.2019 г. (ДВ, бр. 62
от 2019 г.) за насрочване на публичен търг с
явно наддаване за продажбата на следния обект:
поземлен имот с идентификатор 68134.1385.2342
(УПИ V-1527, за „ОО“), кв. 62, София, ж.к. Надежда – 3 ч., ул. Явор № 3, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Надежда“.

6813

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

ОБЩИНА ЦАРЕВО
РЕШЕНИЕ № 531
от 30 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5
от ЗУТ Общинският съвет – гр. Царево, реши:
Одобрява изработения проект за ПУП – ПП,
изготвен във връзка с изграждане на обект:
„ПУП – ПП за изграждане на трасе на „А1 България“ – ЕАД – „Базова станция № BGS0315.A000
Навигация нова“, в ПИ 10094.502.37 в землището
на с. Варвара, община Царево, област Бургас,
съгласно представения с настоящата докладна
записка проект.
Настоящото решение подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Царево пред Административния
съд – Бургас.

6821

Председател:
Д. Скулиев

РЕШЕНИЕ № 532
от 30 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5
от ЗУТ Общинският съвет – гр. Царево, реши:
Одобрява представения проект за ПУП – ПП,
изготвен във връзка с изграждане на обект: „Трасе
и сервитут на водопровод в участъка от напорен
водоем с обем 700 m 3 до кв. Василико и южната
част на града – кв. Белият бряг, в гр. Царево,
област Бургас“.
Настоящото решение подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Царево пред Административния
съд – Бургас.

6822

Председател:
Д. Скулиев

РЕШЕНИЕ № 533
от 30 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5
от ЗУТ Общинският съвет – гр. Царево, реши:
Одобрява представения проект за ПУП – ПП,
изготвен във връзка с изграждане на обект: „Тра-

С Т Р.

152
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се и сервитут на тласкател от КПС „Лозенец“
в ПИ 44094.502.258 по КККР на с. Лозенец до
ПСОВ „Лозенец“ в ПИ 44094.12.6 по КККР на
с. Лозенец“.
Настоящото решение подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Царево пред Административния
съд – Бургас.

6823

Председател:
Д. Скулиев

ВЕСТНИК

1174 кв. м и XVI с площ 610 кв. м от кв. 14 по
плана на с. Чорбаджийско, махала Пенковци,
община Кирково.
Проектът се одобрява съгласно нанесените
изменения със зелен и кафяв цвят, линии, щрихи
и надписи.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ решението може да бъде обжалвано от
заинтересуваните лица пред съответния административен съд по местонахождение на недвижимия
имот чрез кмета на община Кирково.

РЕШЕНИЕ № 534
от 30 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5
от ЗУТ Общинският съвет – гр. Царево, реши:
Одобрява представения проект за ПУП – ПП,
изготвен във връзка с изграждане на обект: „Трасе и сервитут на главен водопровод от напорен
водоем Царево до разпределителната мрежа на
гр. Царево, област Бургас“.
Настоящото решение подлежи на обжалване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Царево пред Административния
съд – Бургас.

6808

Председател:
Д. Скулиев

3.

6824

ОБЩИНА С. КИРКОВО,
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 516
от 23 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – с. Кирково, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за улична регулация
за улица с ос. т. 56 – 29 – 57 по плана на с. Чорбаджийско, махала Пенковци, община Кирково,
област Кьрджали. С изменението на плана се
заличава нереализирана улична регулация с
ос. т. 56 – 29 – 57 и изместването є по съществуващ асфалтов път, като се образува нова улична
регулация с ос. т. 79 – 80 – 81 – 57 с обща ширина 6 м.
Изменението на уличната регулация води
до изменение на плана за регулация, като се
заличават:
– урегулирани поземлени имоти (УПИ) V, VI,
VII и VIII от кв. 6 и се образуват нови УПИ XIII
с площ 756 кв. м и XIV с площ 609 кв. м от кв. 6
по плана на с. Чорбаджийско, махала Пенковци,
община Кирково;
– УПИ І-73, Х-69, 71, IX-66, 71, VIII-65 и VII-65
от кв. 14 и се образуват нови УПИ XI с площ
1016 кв. м, ХІІ с площ 1026 кв. м, XIIІ с площ
422 кв. м, XIV с площ 598 кв. м, XV с площ
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Председател:
С. Рамадан

52. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Дюлевото“, разположена
в землището на Загорско, община Момчилград,
област Кърджали, описана със следните гранични
точки в координатна система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4528768

9413003

2.

4528710

9413051

4528607

9412784

4.

4528224

9412495

5.

4528209

9412220

6.

4528537

9412568

7.
4528658
9412544
6848
42. – Националната агенция за приходите, Те
риториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот № С190022-091-0000625/27.08.2019 г. възлага
на „Масе продакшън“ – ООД, ЕИК 202240918,
София, бул. Витоша № 118, представлявано от
Сезер Дерехсан, следните недвижими имоти:
земя и сгради: 1. склад със застроена площ
48 кв. м; 2. цех „Пластмаси“ със застроена площ
240 кв. м и РЗП 480 кв. м; 3. цех „Кламери“ със
застроена площ 364 кв. м и РЗП 728 кв. м, и 4.
цех „Картонажен“ със застроена площ 462 кв. м
и РЗП 881 кв. м, построени, ведно с прилежащите им 3100/11637 идеални части от поземлен
имот, целият с площ 11 637 кв. м, съставляващ
урегулиран поземлен имот VIII в квартал 102
по регулационния план на с. Костенец, община
Костенец, област София, при граници на имота: улица с о.т. 78-79-80-81, УПИ IX, УПИ II,
УПИ III, УПИ IV, улица с о.т. 352 – 351, улица с
о.т. 351 – 78, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII.
6839
39. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, на основание
чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление изх.
№ С190022-091-0000587/12.08.2019 г. възлага на
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Георги Стоянов Георев с адрес: София, община
Столична, ж.к. Люлин № 332, вх. Б ет. 2, ап. 28,
следния недвижим имот: търговски обект (магазин) с площ 200 кв. м, съставляващ първи етаж
от двуетажна търговска сграда, ведно с избено
помещение – мазе, и съответните идеални части
от общите части на сградата и от правото на собственост върху земята, върху която е построен,
и от правото на строеж върху мястото, ведно с
всички подобрения върху имота, намиращ се в
с. Долна Мелна, община Трън, област Перник, с
граници: от две страни улица и общинска земя,
за сумата 13 501 лв. Собствеността преминава
у купувача от датата на постановлението, което
подлежи на вписване от съдията по вписванията
по местонахождението на имота.
6825
18. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление
изх. № С190022-091-0000588/12.08.2019 г. възлага
на Иво Тодоров Янев с адрес: София, община
Столична, бул. Янко Сакъзов № 38, следния
недвижим имот: двуетажна търговска сграда
(магазин) с площ 228 кв. м (лявата половина от
сграда близнак с отделен вход, цялата сграда е с
площ 456 кв. м), построена върху УПИ IV-143 – за
магазин, кв. 9 по ПУП на с. Горочевци, община
Трън, област Перник, одобрен със Заповед № 146
от 27.08.2003 г., заедно с правото на строеж върху
мястото, върху което е построен, ведно с всички
подобрения върху имота. Сградата е на два етажа
с масивна конструкция с гредоред. Покривът е
скатен, покрит с керемиди. Отвън сградата е
измазана, но не се поддържа. Първият етаж съдържа магазин с под паркет и стени с мазилка.
Дограмата е дървена. Вторият етаж съдържа
канцеларии. Дограмата е дървена. Сградата не
функционира и се нуждае от ремонт. Сградата
е без вътрешен санитарен възел. Ситуиране на
обекта: от две страни улица; УПИ ІІІ-142 и УПИ V,
за сумата 5815 лв. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението, което
подлежи на вписване от съдията по вписванията
по местонахождението на имота.
6826
95. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление
№ С19 0 022- 091- 0 0 0 0548/25.07.2019 г. въ з ла га
на Пламен Маринов Ангелов, адрес: София,
кв. Витоша – ул. Чавдар Мутафов № 39, вх. Б,
ет. 5, ап. 45, следния недвижим имот: поземлен
имот – ливада с идентификатор 46067.1.409, с
площ 4902 кв. м, намиращ се в с. Маджаре,
местност Под ливаде, община Самоков, област
София, при граници: имоти с № 46067.1.408,
46067.1.412, 46067.1.415, 46067.1.408, 46067.1.411,
46067.2.294, 46067.1.410, 46067.1.395, 46067.1.396,
46067.1.397, 46067.1.388, 46067.1.387, 46067.1.398,
46067.1.407; трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята при
неполивни условия: 8; начин на трайно ползване
на имота: ливада. Локалната инженерна инфраструктура около имота включва електрификация.
Имотът е включен в процедура по одобряване
на подробен устройствен план (ПУП) с предназначение – за жилищно и друго строителство,
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за сумата 62 126 лв. Собствеността преминава
у купувача от датата на постановлението, което
подлежи на вписване от съдията по вписванията
по местонахождението на имота.
6827
21. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на основание чл. 239, ал. 2 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс с постановление за възлагане
№ 56 от 8.08.2019 г., издадено от директора на ТД
на НАП – Велико Търново, възлага на Николай
Иванов Колев група № 56/19-3, представляваща
урегулиран поземлен имот с планоснимачен
№ 1092 по плана на с. Ножерите, община Трявна, област Габрово, с площ 830 кв. м, заедно с
построените в имота паянтова жилищна сграда
и друга паянтова сграда, при граници на имота:
от две страни път, дере и поземлен имот № 668,
съгласно скица № 77/23.08.2018 г., издадена от техническата служба при кметство – гр. Плачковци,
а съгласно нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 178, том IV, рег. № 4961,
дело № 706 от 2008 г., издаден от Славомир Иванов, нотариус с район на действие РС – Трявна, с
рег. № 516 в регистъра на нотариалната камара,
вписан на 9.12.2008 г. под дв. вх. рег. № 1048,
том 4, акт 152, и Решение № 8 от 16.01.2017 г. по
гр. дело № 577/2016 г. по описа на Варненския
апелативен съд, влязло в сила на 8.01.2018 г., представлява поземлен имот с планоснимачен № 1092
по плана на с. Ножерите, община Трявна, област
Габрово, с площ 830 кв. м, заедно с построените в
имота едноетажна паянтова жилищна сграда със
ЗП 51 кв. м и паянтова плевня със ЗП 24 кв. м,
при граници на имота: от две страни път, дере
и поземлен имот № 668, за сумата 1888 лв. На
основание чл. 246, ал. 8, изр. 1-во от ДОПК собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението.
6828
39. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот изх. № С190016091-0000605/20.08.2019 г. възлага на Кристин
Феодорова Феодорова, Перник, ул. Варна № 19,
следния недвижим имот: поземлен имот с площ
4404 кв. м, намиращ се в землището на гр. Батановци, община Перник, представляващ според
утвърдения със заповеди № 550 от 4.05.1995 г. и
№ 16 от 8.01.2007 г. план за регулация и застрояване на гр. Батановци имот с пл. № 1601 в кв.
76 при граници на поземления имот по скица: от
изток – улица с ОТ 255-1262, от запад – улица с
ОТ 1261-256, от север – улица с ОТ 256-255, и от
юг – улица с ОТ 1261-1262, заедно с построената в
поземления имот масивна сграда – незавършена,
с първоначално предназначение детска градина
със застроена площ 530 кв. м. и разгъната застроена площ 1060 кв. м. Имотът е придобит с
нотариален акт № 96, том 1, дело 89 от 2008 г.
при нотариус № 134 – Ивайло Иванов, и е вписан
в АВ – Перник, дв. вх. рег. № 612 от 4.03.2008 г.
Вещта се продава такава, каквато е в момента на
продажбата, и купувачът не може да претендира
за недостатъци на вещта. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението.
6847
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31. – Т р а к и йск и я т у н и в ер си т е т – С т ар а
Загора, обявява конкурси за прием на редовни
и задочни докторанти по държавна поръчка за
учебната 2019 – 2020 г. съгласно Решение № 241
на Министерския съвет от 25.04.2019 г. по следните научни специалности (докторски програми):
Области на висше образование,
професионални направления
и докторски програми

Форми на
обучение
ре- задов- дочна
на

1. Педагогически науки
1.2. Педагогика
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Области на висше образование,
професионални направления
и докторски програми

Форми на
обучение
ре- задов- дочна
на

6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
6.3. Животновъдство
Говедовъдство и биволовъдство – АФ

1

-

Овцевъдство и козевъдство – АФ

1

-

Рибовъдство, рибно стопанство и
промишлен риболов – АФ

-

3

Ветеринарно-санитарна експертиза

1

1

Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване

-

1

Теория на възпитанието и дидактика – ПФ

2

2

Теория на възпитанието и дидактика
(социална работа) – МФ

1

-

Специална педагогика – ПФ

1

2

Фармакология

1

-

1

Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените
животни

2

1

3. Социални, стопански и правни науки

Патология на животните

2

-

3.2. Психология

Ветеринарна хирургия

1

-

Медицинска психология – МФ

Генетика

1

1

3.4. Социални дейности

Морфология

1

-

Организация и управление извън
сферата на материалното производство (социални дейности) – МФ

7. Здравеопазване и спорт
Патологоанатомия и цитопатология

2

-

Обща хирургия

1

-

Ендокринология

2

-

Инфекциозни болести

1

-

Епидемиология

1

-

Педиатрия

1

-

Неонатология

1

-

39

13

1.3. Педагогика на обучението по …
Методика на обучението по математика – ПФ

1

1

1

-

-

3.7. Администрация и управление
Организация и управление на производството (селско стопанство) – СФ

1

-

3.8. Икономика
Икономика и управление (селско
стопанство) – СФ
Народно стопанство (вкл. регионална
икономика и история на народното
стопанство) – СФ

4

2

-

-

4. Природни науки, математика и
информатика
4.2. Химически науки
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните
вещества – МФ

1

-

Микробиология – АФ

1

1

Биохимия – АФ

1

-

1

-

1

-

4.3. Биологически науки

5. Технически науки
5.1. Машинно инженерство
Двигатели с вътрешно горене – ФТТ
5.13. Общо инженерство
Технология на млякото и млечните
продукти – АФ

6.4. Ветеринарна медицина

7.1. Медицина

Общо за ТрУ:

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните
документи: 1. заявление до декана за участие в
конкурса с избор на чужд език за изпит по него
(по образец от сайта на университета – www.unisz.bg), заведено в деловодството на факултета; 2.
автобиография (европейски формат) със задължително посочени електронен адрес и телефон за
връзка; 3. диплома с приложението (оригинал или
нотариално заверено копие) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ или
академична справка за завършена образователноквалификационна степен „магистър“ за кандидатите, които нямат изготвена диплома (оригинал
или нотариално заверено копие); 4. диплома с
приложението (оригинал или нотариално заверено
копие) за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“; 5. удостоверение за
признато висше образование, ако дипломата е
издадена от чуждестранно висше училище; 6.
кандидати, които са завършили чуждестранни
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висши училища, признати по законодателството
на съответната държава, могат да кандидатстват
за докторанти, след като придобитото висше
образование им бъде признато по процедурата
„За признаване от Тракийски университет на
придобита в чужбина степен на висше образование“; кандидатите прилагат и решението на
комисията; 7. други документи, удостоверяващи
интересите и постиженията им в съответната
научна област; 8. документ за платена такса за
кандидатстване в размер, определен с РМС № 233
от 25.04.2019 г. Таксите за кандидатстване и обучение на докторантите са поместени в сайта на
ТрУ. Подаване на документи във: Медицински
факултет – Научен отдел, ул. Армейска № 11,
тел. 042/664468; Аграрен факултет – стая № 410,
тел. 042/699387; Ветеринарномедицински факултет – Научен отдел, тел. 042/699506; Педагогичес
ки факултет – Научен отдел, ул. Армейска № 9,
тел. 042/613758; Стопански факултет – Научен
отдел, тел. 042/699409; Факултет „Техника и
технологии“ – Ямбол, ул. Граф Игнатиев № 38,
тел. 046/669181.
6795
1. – Община Борово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ във връзка с постъпило писмо с
вх. № 12-09-3/9.08.2019 г. на Агенция „Пътна
инфраструктура“ съобщава на заинтересованите
лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
обект: Автомагистрала „Русе – Велико Търново“,
участъци „Русе – Бяла“ и обход на гр. Бяла от
км 0+400 до км 76+200 в землищата на с. Екзарх Йосиф и с. Обретеник, община Борово. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от деня на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до информационния център
при Община Борово.
6801
20. – Община Велико Търново на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасета на
ел. кабел 20 kV и водопровод PEHD 90 мм за
захранване на ПИ 00583.25.17, землище на с. Арбанаси, община Велико Търново. Проектът се
намира и може да бъде разгледан в общинската
администрация, стая 516. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до кмета на община Велико
Търново в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
6802
1. – Община Генерал Тошево, звено „АННСР“,
обявява съгласно чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, че е
израбо т ен п роек т за под робен ус т ройс т вен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект
„Водопровод PEHD 90/10, захранен от водопровод Е200 и водомерна шахта, разположен в ПИ
46351.17.50 и ПИ 46351.71.23“, с. Малина, община
Генерал Тошево, област Добрич, с възложител
„Вива Продъктс“ – ООД. Проектът за подробния
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП),
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се намира в общинската администрация – Генерал Тошево, звено „АННСР“, стая 412, където
желаещите могат да се запознаят и да направят
възражения в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ.
6803
2. – Община Генерал Тошево, звено „АННСР“,
обявява съгласно чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, че е
израбо т ен п роек т за под робен ус т ройс т вен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект
„Кабел НН за външно ел. захранване за ППС
№ 4057 на „Теленор България“ – ЕАД, в ПИ
24339.113.22“, с. Дъбовик, община Генерал Тошево, област Добр ич, с възложител „Теленор
България“ – ЕАД, и Сийка Русева Михайлова.
Проектът за подробния устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП), се намира в общинската администрация – Генерал Тошево, звено
„АННСР“, стая 412, където желаещите могат
да се запознаят и да направят възражения в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
6804
653. – Областният управител на област Ловеч
на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че съгласно чл. 154, ал. 5
във връзка с ал. 2, т. 5 от ЗУТ е издадена Заповед
№ РД-07-127 от 20.08.2019 г. на областния управител на област Ловеч за допълване на Разрешение
за строеж № 1 от 1.08.2018 г. на областния управител на област Ловеч (ДВ, бр. 68 от 17.08.2018 г.)
за обект: „Реконструкция на Водоснабдителна
група „Черни Вит – Луковит“, I етап (магистрален
водопровод от въздушно преминаване на р. Вит
след РШ за гр. Ябланица до РШ за с. Български
извор)“, с местоположение на територията на
общините Тетевен и Ябланица, кметства съответно с. Гложене и с. Брестница. Със заповедта
се допуска съществено изменение в одобрения
инвестиционен проект при условията на чл. 154,
ал. 5 във връзка с ал. 2, т. 5 от ЗУТ, изразяващо
се във въвеждане на етапност при изпълнение
на строежа, както следва: етап 1 – от въздушно
преминаване на р. Вит до РШ с. Златна Панега,
Брестница, L=1430 m; етап 2 – от РШ с. Златна
Панега, с. Брестница до РШ с. Български извор,
Галата, L=1750 m. Издадената заповед подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6836
1. – Община Ловеч на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на ПУП – парцеларен план за обект: АМ „Хемус“, участък от км 103+150 до км 122+260, на
територията на гр. Угърчин, с. Орляне, с. Каленик, с. Катунец, община Угърчин, с. Радювене
и с. Лисец, община Ловеч, област Ловеч. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят с
изработения проект в сградата на Община Ловеч,
ет. 2, стая 227, и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
6843
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7. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е изработен проект за ПУП – парцеларен план за обект:
„Пътна връзка към бензиностанция на път І-9 „Вар
на – Бургас“ км 206+116 дясно“ за ПИ 61056.38.9,
м. Хендек тарла по КК на с. Равда, община Несебър, за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на населените места. Трасето
на пътната връзка попада в следните имоти: ПИ
61056.35.107 с площ 4801 кв. м, с начин на трайно
предназначение на територията „Земеделска“ и
начин на трайно ползване „За селскостопански,
горски, ведомствен път“, публична общинска
собственост, в ПИ 61056.38.5 с площ 5596 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „За друг
вид нива“, в ПИ 61056.38.9 с площ 3799 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване
„За друг курортно-рекреационен обект“ и в ПИ
61056.38.10 с площ 3799 кв. м, с начин на трайно
предназначение на територията „Урбанизирана“
и начин на трайно ползване „За друг курортнорекреационен обект“. Площите с ограничение
и за отчуждаване са следните: 576 кв. м площ с
ограничение, попадаща в ПИ 61056.35.64, 64 кв. м
за отчуждаване от ПИ 61056.38.5, 252 кв. м площ
за отчуждаване от ПИ 61056.38.9 и 159 кв. м площ
с ограничение, попадаща в ПИ 61056.38.10 по КК
на с. Равда. Проектът е изложен в сградата на
общинската администрация в стая № 36, ет. 3, тел.
0554/2-93-31. 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.
6837
28. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за трасета, захранващи проводи до ПИ с идентификатор 48444.10.5,
м. Грахорлива дъмга, по КККР, землище на
с. Мирянци, община Пазарджик. Трасетата на
захранващите проводи – канализация, водопровод за промишлена вода (сондажна), водопровод
за питейна вода, електропровод, оптичен кабел
и газопровод, се предвиж да да започнат от
съществуващи проводи на границата на ПИ с
идентификатор 48444.10.15, пресичат ПИ с идентификатор 48444.10.20 с НТП – за селскостопански,
горски, ведомствен път, до достигането на ПИ с
идентификатор 48444.10.5, който следва да бъде
захранен съгласно изчертаните в скицата трасета,
сервитути и регистъра на засегнатите имоти. Дължината на проектните трасета е приблизително
7 м – общинска собственост. Засегнатата площ
е 45 кв. м – общинска собственост. Проектът е
изложен в общината, ет. 5, стая 501. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения до общинската администрация.
6796
1. – Община гр. Панагюрище, област Пазарджик, на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ
съобщава, че е приет помощен план (ПП) по
§ 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ на земеделски земи за
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землището на гр. Панагюрище, ЕКАТТЕ 55302,
с. Поибрене, ЕКАТТЕ 57128, община Панагюрище, в обхват на поземлени имоти с номера по
КВС и идентификатор по КККР, както следва:
в землището на гр. Панагюрище, ЕКАТТЕ 55302,
община Панагюрище, за поземлени имоти (ПИ)
с номера по КВС и идентификатор по КККР:
№ 090 411 (55302.90.411) в м. Драгоев рът, Висок,
087 307 (55302.87.719) в м. Тесни дол, Кукла, 056
428 (55302.56.428) в м. Магарешки рай, 056 447
(55302.56.447) в м. Чолакова кория; в землището на
с. Поибрене, ЕКАТТЕ 57128, община Панагюрище,
за поземлени имоти (ПИ) с номера по КВС: № 214
001 в м. Ралчовци и 211 011 в м. Караджовец. На
основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на Община Панагюрище. Плановете и
придружаващата ги документация са изложени за
разглеждане от заинтересованите лица в сградата
на община Панагюрище, ет. 2, стая 208, всеки
работен ден.
6838
1. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици на поземлени имоти в землището на
гр. Славяново, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – парцеларен
план за водопроводно отклонение до поземлен
имот 67088.316.19 в землището на гр. Славяново.
Проектът се намира в стая № 4 на Кметство
Славяново и може да бъде прегледан в дните
вторник и четвъртък от 9 до 12 ч. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в стая № 1 в
Кметство Славяново.
6840
55. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица
по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) със специфични правила
и нормативи (СПН) по чл. 13 от ЗУТ – Централна
градска част, гр. Пловдив – окончателен проект,
разгледан с протокол № 29, т. 1, от 19.07.2019 г.
на ЕСУТ при Община Пловдив. Проектът е
изложен за запознаване в администрацията на
район „Централен“, Община Пловдив, ул. Христо
Г. Данов № 39. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до район „Централен“, Община Пловдив.
6845
2. – Общ ина Р усе на основа н ие ч л. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за техничес
ка инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване до имот с
идентификатор 63427.227.10 в м. Над линията,
землище на гр. Русе, през имот с идентификатор 63427.227.18 – общинска собственост. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
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срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6805
3. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до имот с идентификатор 63427.227.10 в м. Над линията, землище на
гр. Русе, през имоти с идентификатори 63427.227.18
и 63427.227.19 – общинска собственост. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6806
14. – Община гр. Септември, област Пазарджик, на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ
съобщава на заинтересованите лица, че е изготвен
план на новообразуваните имоти на имотите на
ползвателите и на бившите собственици на зоната
по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ по КВС на землище с. Горно
Вършило, община Септември, за ПИ с номера
по КВС и идентификатор по КККР: № 000153
(16732.150.5), 000156 (16732.150.3), 000158 (16732.150.2),
000159 (16732.150.1), 000268 (16732.44.268), 000271
(16732.153.1) и 000532 (16732.44.532) в м. Андрея
(с подместност Бръндева воденица); № 027003
(16732.27.3), 027004 (16732.27.4), 027007 (16732.27.7),
027008 (16732.27.8), 027009 (16732.27.9), 027010
(16732.27.10), 027011 (16732.27.11), 027015 (16732.27.15),
027026 (16732.27.26), 027027 (16732.27.27), 027030
(16732.27.30), 027033 (16732.27.33), 027041 (16732.27.41)
и 027044 (16732.27.44) в м. Кърловица; № 000186
(16732.154.1) и 000194 (16732.57.194) в м. Плешивец
(с подместност Пункта); № 000200 (16732.152.1)
в м. Студения чучур; № 000124 (16732.78.124) в
м. Долни лозя; № 000481 (16732.151.2) в м. Пеновица; № 000197 (16732.79.197) в м. Канара; № 000482
(16732.151.1) и 127067 (16732.127.67) в м. Реката;
№ 027012 (16732.27.12), 027013 (16732.27.13), 027016
(16732.27.16) и 027025 (16732.27.25) в м. При селото;
№ 027042 (16732.27.42) в м. Баталите. Планът на
новообразуваните имоти, регистърът на ново
образуваните имоти на ползвателите и бившите
собственици и таблицата за изчисление на дължимото обезщетение на бившите собственици са
изложени за разглеждане в сградата на общинската администрация – гр. Септември, дирекция
„АТУ“, ет. 3, стая 11. На основание чл. 28б, ал. 5
от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от датата на
обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени искания и възражения към помощния
план до кмета на община Септември, като се
приложат документите за собственост и други
документи, които считат за необходимо.
6846
95. – Община Угърчин обявява на основание
чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ на заинтересованите
собственици на поземлени имоти в землищата
на гр. Угърчин, с. Орляне, с. Каленик и на с. Катунец, които са части от землището на община
Угърчин, област Ловеч, и са засегнати от преминаване през тях на АМ „Хемус“ в участъка є от
км 103+150 до км 122+260, че е изработен проект
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за: подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП), показващ имотите или части
от тях, през които преминава трасето на АМ
„Хемус“ и ще бъдат отчуждени за това. Земите,
които се засягат, са общински имоти – пасища,
мери, земи, стопанисвани от общината, и частни: земеделски земи и такива от горския фонд.
Проектът се намира в стая № 106 на първия етаж
в сградата на Община Угърчин за разглеждане
от заинтересованите лица през всеки работен
ден от седмицата. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите могат да
направят мотивирано възражение, предложение
или искане по проекта, ако имат такова. Възраженията, предложенията или исканията се подават
чрез кмета на община Угърчин до общинската
администрация.
6844
10. – Община с. Сатовча, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е изработен проект за
ПУП – ПП (парцеларен план) за ново стоманобетоново съоръжение към горски път Бошнаков
чарк – Гроба, четвърта степен, в местността Мавров мост на територията на ТП ДЛС „Дикчан“,
с. Сатовча. Проектът се намира в техническата
служба при общинската администрация – с. Сатовча, ул. Т. Шопов № 37, ет. 2, стая № 7, и може
да се разгледа от заинтересованите граждани.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – с. Сатовча.
6807

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпила жалба от областния
управител на област Добрич, с която се оспорва
Решение № 579 по протокол № 58 от заседание
на Общинския съвет – гр. Шабла, проведено на
10.07.2019 г., с което приема Наредбата за изменение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Шабла, по която
жалба е образувано а.д. № 519/2019 г. по описа
на Административния съд – Добрич, насрочено
за 22.10.2019 г. от 13,15 ч.
6829
Административният съд – Смолян, на основание чл. 185 от АПК е образувал адм.д.
№ 321/2019 г. по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Смолян, срещу разпоредбите на чл. 48, ал. 2 и 3, чл. 49, т. 1 – 5 и чл. 74
от Наредбата за управление на отпадъците на
територията на община Рудозем, приета с Решение № 491 по протокол № 51 от 23.01.2015 г. на
Общинския съвет – гр. Рудозем. Делото е насрочено за 2.10.2019 г. от 13,30 ч. Заинтересованите
лица могат да поискат с писмена молба да се
присъединят към оспорването или да встъпят
като страна наред с административния орган
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото.
6799
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Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гр. дело № 909/2019 г.
по предявен от Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество чрез председателя є Пламен
Георгиев Димитров с адрес: София, ул. Г. С.
Раковски № 112, и адрес за призоваване: Варна,
ул. А леко Константинов № 17, ет. 1, против:
Красен Валентинов Желязков, ЕГН 7904188864, с
постоянен и настоящ адрес: Варна, ж.к. Възраждане № 6, вх. 2, ет. 6, ап. 40, и Александра Ромел
Попова-Желязкова, ЕГН 8303231138, с постоянен
и настоящ адрес: Варна, ж.к. Възраждане № 6,
вх. 2, ет. 5, ап. 37, обективно и субективно кумулативно съединени искове с правно основание
чл. 153 във връзка с чл. 154, ал. 1 от ЗПКОНПИ
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество на ответниците на обща стойност
265 854,55 лв., както следва:
А) Срещу Красен Валентинов Желязков, ЕГН
7904188864, за отнемане на незаконно придобито
имущество на основание чл. 142, ал. 2, т. 1, чл. 141
и 147 от ЗПКОНПИ:
Парични средства на стойност 12 671,09 лв.,
открити и иззети при личен обиск на проверяваното лице Красен Валентинов Желязков с протокол от 15.10.2012 г. по досъдебно производство
№ 251/2013 г. по описа на ОД на МВР – Варна,
прокурорска преписка № 1635/2012 г. по описа
на Окръжна прокуратура – Варна, съхранени
съгласно приемно-предавателен протокол от
26.05.2015 г. в банков трезор на „Централна кооперативна банка“ – АД, както следва:
– 1 бр. монета с номинал 1 лв.;
– 1 бр. монета с номинал 2 евро;
– 4 бр. банкноти с номинал 50 евро и серийни
номера, както следва: S24191917981; Р13221340435;
S40810589386; Z77945120802;
– 2 бр. банкноти с номинал 10 евро и серийни
номера, както следва: Y55784924713; Y15032975851;
– 7 бр. банкноти с номинал 5 евро и серийни
номера, както следва: V08014183573; N45075067509;
V172 83222 59 8; Х19 3 010 9 414 6; Х0 2 4912 636 0 5;
Р26980558525; U29739187292;
– 104 бр. банкноти с номинал 20 лв. и серийни номера, както следва: БД6715576; БВ5828804;
БЕ7572539; БН1116161; БЛ4415745; БД5078618;
БМ8879563; АТ7268067; БМ7604340; БО4346978;
ББ6315384; БД0487573; ББ8902861; БГ1112392;
БМ4079448; БГ8087536; БД9575077; БК4925296;
БО6327347; БМ1133335; БЛ2255705; БЛ7915798;
БЛ0266229; АН3748928; БЛ7665921; АФ6246946;
БК5827749; БМ7265010; БЛ7484971; БА2223178;
БК4898919; БЗ4961886; АТ6000050; БМ8775506;
БМ9299900; АЦ3137478; АН6833485; БЕ9692496;
АФ9938981; БГ3184964; БН4282037; БЛ7071340;
ББ6388122; АН3950212; БЗ2468535; БЛ4039523;
БМ4819456; БЗ2123975; БЛ7043447; БГ3750915;
БД7895065; БД8312622; АН2315145; ЯА4915203;
БД7962201; АР0960985; БИ6191496; БМ8988348;
БН1911221; БН9804589; АТ0964280; БК9739528;
БН1976353; БМ2567834; БМ0407565; АТ4727103;
БГ6176775; БЕ1027236; БО1927775; БГ3258136;
БВ3681759; БМ4454421; ББ9904393; БН8783800;
БМ7622620; БМ5608193; БЛ7999472; БМ8788291;
БД8194005; БЕ2547416; БЛ5870006; БЛ8577408;
БК9694550; БЛ5291777; БК1755682; БЛ5475200;
БН1458587; БК5905375; БК9694502; БД0544916;
БН0640940; БЛ3023797; БЛ4585851; БА5964715;
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БИ4824081; БМ0356198; БЛ6306096; БД6819097;
БК9868707; БЕ5773934; БЛ7482898; БН4043862;
БК9862577;
– 1 бр. банкнота с номинал 10 лв. и сериен
номер БД6069213;
– 2 бр. банкноти с номинал 50 лв. и серийни
номера, както следва: АД0452860 и БВ4921512;
– 2 бр. банкноти с номинал 20 лв. и серийни
номера, както следва: БК5025253 и БЛ9995778;
– 1 бр. банкнота с номинал 2 лв. със сериен
номер БХ5826360;
– 33 бр. банкноти с номинал 100 лв. и серийни номера, както следва: АВ6379441; АВ5409288;
АВ1913299; АБ5223883; ЯА0255522; А А9840623;
АБ4158956; АВ9361745; АГ2641017; АГ7898368;
АГ8958364; А А2579281; АГ1166932; АГ4918719;
АГ7342220; АГ2947501; А А6373340; АБ2272193;
АВ3001626; АГ5975419; АВ3279912; А А5376848;
АБ8664167; А А4144682; АВ3664797; АБ9369078;
А А1205571; АГ5837803; АГ9277566; АГ7446274;
АГ5012422; АГ2100877; АГ7543786;
– 30 бр. банкноти с номинал 20 лв. и серийни
номера, както следва: ЯА4706434; БК1400978;
БО8811660; БО1706670; ББ4472884; БД5325343;
ББ6022750; БМ5743880; БВ5774404; БН5942369;
БЕ9602315; ББ6906636; АУ9517168; БД3265035;
БГ8530848; АН7680115; БМ5145497; БО8093622;
БЛ2236071; БД3451247; БЕ7587745; БО6783473;
БН0476300; БО3419490; АУ6502116; БЗ4853325;
ББ7992248; БМ2493521; БМ4608435; БЛ6178408;
– 1 бр. банкнота с номинал 5 лв. и сериен
номер АП9467563;
– 60 бр. банкноти с номинал 100 лв. и серийни номера, както следва: АВ9374945; АГ6724443;
АГ4146935; АГ0561550; АГ1700750; АГ9791952;
АГ5663173; АГ0749203; АГ8326922; АГ0616168;
АГ4592727; АГ4312747; АВ7524741; АГ2715610;
А А6465345; АВ4517045; АВ5651959; АГ6184779;
АГ5293517; АГ8165803; АГ2789525; АГ3538397;
АГ8786009; АГ8232326; АГ8359957; АГ4930515;
АГ0749058; АГ4318638; АГ4660467; АГ8359927;
АГ4660473; АГ4660476; АГ4660480; АГ4660481;
АГ4660492; АГ4122731; АГ4935130; АГ0757752;
АГ8232372; АГ8376393; АГ8376394; АГ4300050;
АГ4300047; АГ4476061; АГ8646174; АГ5368429;
АГ5368433; АГ0723810; АГ0723599; АГ0723600;
АГ4716276; АГ5077751; АГ5391030; АГ5391029;
АГ5391028; АГ6562799; АГ5686043; АГ2326099;
АГ8102672; АГ3799871;
– 1 бр. банкнота с номинал 50 лв. и сериен
номер БЕ3077834.
Б) Срещу Красен Валентинов Желязков, ЕГН
7904188864, за отнемане на незаконно придобито
имущество на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141
от ЗПКОНПИ:
Сумата в размер 5000 лв., представляваща равностойността на 50 дружествени дяла в „Туртранс
2015“ – ЕООД, ЕИК 200357164, собственост на
Красен Валентинов Желязков, ЕГН 7904188864.
В) Срещу Красен Валентинов Желязков, ЕГН
7904188864, за отнемане на незаконно придобито
имущество на основание чл. 151, чл. 142, ал. 2, т. 1
във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
Сумата в размер 4490 лв., представляваща
постъпили суми от трети лица по разплащателна сметка в левове № 21086865, открита на
18.06.2013 г. и закрита на 31.01.2017 г. в „Банка
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Красен Валентинов Желязков, ЕГН 7904188864.
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Сумата в размер 7970 лв., представляваща
постъпили суми от трети лица по разплащателна
сметка в левове № BG58 FINV 9150 1000 2646 34,
открита на 15.04.2008 г. и закрита на 31.12.2012 г.
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Красен Валентинов Желязков, ЕГН 7904188864.
Сумата в размер 86 450 лв., представляваща
постъпили суми от трети лица по разплащателна
сметка в левове № BG94 IABG 7479 1000 6679 00,
открита на 28.06.2013 г. и закрита на 14.07.2017 г.
в „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, с титуляр
Красен Валентинов Желязков, ЕГН 7904188864.
Сумата в размер 82 550 лв., представляваща
постъпили суми от трети лица по банкова сметка в левове № BG90 UNCR 7000 1521 0452 65,
открита на 23.07.2013 г. и закрита на 31.12.2016 г.
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Красен
Валентинов Желязков, ЕГН 7904188864.
Сумата в размер 5700 лв., представляваща
усвоени средства от постъпили недекларирани
суми по разплащателна сметка в левове № BG35
CREX 9260 1058 1015 01, открита на 15.07.2016 г.
в „Токуда Банк“ – АД, с титуляр „Ник – Еко
Метал“ – ЕООД, ЕИК 201968240.
Сумата в размер 1000,51 евро, равняващи се на
1956,83 лв., представляваща усвоени средства от
постъпили недекларирани суми по разплащателна
сметка в евро № BG17 CREX 9260 1458 1015 01,
открита на 15.07.2016 г. в „Токуда Банк“ – АД,
с титуляр „Ник – Еко Метал“ – ЕООД, ЕИК
201968240.
Сумата в размер 20,11 евро, равняващи се
на 39,33 лв., представляваща салдо към края на
проверявания период, формирано от вноски от
Красен Желязков по разплащателна сметка в
евро № BG17 CREX 9260 1458 1015 01, открита
на 15.07.2016 г. в „Токуда Банк“ – АД, с титуляр
„Ник – Еко Метал“ – ЕООД, ЕИК 201968240.
Сумата в размер 67,30 лв., представляваща
усвоени средства от извършени вноски от Красен
Желязков по разплащателна сметка в левове
№ BG15 BUIN 9561 1000 5581 49, открита на
7.12.2016 г. и закрита на 10.01.2017 г. в „Алианц
Банк България“ – АД, с титуляр „Ник – Еко
Метал“ – ЕООД, ЕИК 201968240.
Сумата в размер 19 710 лв., представляваща
усвоени средства от постъпили недекларирани
суми по разплащателна сметка в левове № BG60
CREX 9260 1058 7170 01, открита на 6.12.2016 г.
и закрита на 7.12.2016 г. в „Токуда Банк“ – АД,
с титуляр „Трейдмарк Инвест“ – ЕООД, ЕИК
200357164.
Г) Срещу Александра Ромел Попова-Желязкова,
ЕГН 8303231138, за отнемане на незаконно придобито
имущество на основание чл. 151, чл. 142, ал. 2, т. 4
във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
Сумата в размер 1000 лв. от продажбата на 100
дружествени дяла в „Ник – Еко Метал“ – ЕООД,
ЕИК 201968240, собственост на Александра Ромел
Попова-Желязкова, ЕГН 8303231138.
Сумата в размер 1000 лв., представляваща
постъпили суми от трети лица по спестовен влог
в левове № BG53 PIRB 8079 4603 6079 07, открит
на 24.03.2011 г. и закрит на 22.01.2018 г. в „Банка
Пиреос България“ – АД, с титуляр Александра
Ромел Попова-Желязкова, ЕГН 8303231138.
Сумата в размер 30 250 лв., представляваща усвоени средства от постъпили недекларирани суми
по разплащателна сметка в левове № 23811001,
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открита на 24.08.2016 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр „Ник – Еко Метал“ – ЕООД, ЕИК
201968240.
Сумата в размер 5500 лв., представляваща
извършени през 2011 г. и невъзстановени допълнителни парични вноски в „Баломир“ – ЕООД,
ЕИК 201113323 (заличен търговец).
Сумата в размер 1500 лв., представляваща
извършени през 2011 г. и възстановени през
2012 г. допълнителни парични вноски в „Баломир“ – ЕООД, ЕИК 201113323 (заличен търговец).
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 12.12.2019 г. от 9,30 ч.
6809

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Жени
за европейско развитие на България“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
15.10.2019 г. в 10 ч. в София, в сградата на бул.
Княз Александър Дондуков № 86, бл. 38, вх. А,
ет. 1, ап. 3, при следния дневен ред: 1. промени в
състава на членовете на сдружението; 2. промени
в състава на управителния съвет; 3. промени в
устава на сдружението – съгласно проект; 4. други.
Съгласно чл. 26, ал. 2 от устава общото събрание
се счита за редовно, ако присъстват най-малко
1/2 от членовете. Ако на указаната дата, час и
място не се явят нужният брой членове, макар
редовно поканени да са всички, събранието се
отлага с един час и се провежда независимо от
броя на представените членове.
6851
18. – Управителният съвет на Независимата
синдикална федерация на търговията, коопе
рациите, туризма и услугите – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на федерацията на 18.10.2019 г. в 14 ч. в София,
бул. Владимир Вазов № 17, хотел „Акорд“, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за изпълнението на бюджета на федерацията за 2018 и 2019 г.; 2. приемане на бюджет
на федерацията за 2020 и 2021 г.; 3. анализ на
организационното състояние на федерацията за
периода 2018 – 2019 г.; 4. други.
6850
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Интердисциплинарен инсти
тут за научни изследвания и сътрудничество по
бизнес системи и технологии“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава на
сдружението свиква редовно общо събрание на
29.11.2019 г. в 11 ч. в седалището на сдружението в София, район „Витоша“, ул. Иван Сусанин
№ 53, ет. 2, ателие 4, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния отчет на УС за дейността на сдружението през 2018 г.; 2. приемане на
годишния финансов отчет на сдружението за
2018 г.; 3. освобождаване на членовете на УС
от отговорност за дейността им през 2018 г.;
4. вземане на решение размерът на дължимия
от редовните членове на сдружението годишен
членски внос и размерът на встъпителната вноска, дължима при приемането на нови редовни
членове, да останат непроменени през 2019 г.; 5.
одобряване на сключения между сдружението и
„Амакота“ – ЕООД, договор от 24.01.2019 г.; 6.
разни. Поканват се всички членове на сдружени-
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ето или техни упълномощени представители да
вземат участие в работата на общото събрание,
като регистрацията за участие започва в 10 ч. в
деня на събранието срещу представяне на лична
карта или паспорт, а за пълномощниците и срещу
представяне на изрично пълномощно. Писмените материали са на разположение на членовете
на сдружението в седалището на сдружението
в София, район „Витоша“, ул. Иван Сусанин
№ 53, ет. 2, ателие 4, всеки работен ден от 9 до
16 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава на сдружението
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
6833
1. – Управителният съвет на СОД „Лакшми“
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава
свиква общо събрание на 28.10.2019 г. в 18 ч. в
гр. Левски, в Залата за йога в сградата на Община
Левски, ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане
на решение за прекратяване на СОД „Лакшми“,
ЕИК: 176490497; 2. избиране и назначаване на
ликвидатор; 3. определяне срок на ликвидация.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ и чл. 27 от устава общото събрание ще
се проведе същия ден в 19 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
6849
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1. – Управителният съвет на „Български Ви
нарски Клъстър“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ,
решение на УС и чл. 20 от устава свиква общо
събрание на 14.11.2019 г. в 18 ч. (регистрацията
започва в 17 ч.) на адрес: Пазарджик, ул. Виделина
№ 8, заседателна зала, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад за дейността на СНЦ „БВК“;
2. избиране на ръководство на СНЦ „БВК“; 3.
промени в устава; 4. утвърждаване и приемане на
нови членове; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
6854
Данаил Боянов Георгиев – ликвидатор на
сдружение „Асоциация на вносителите и производителите на риболовни принадлежности“, в
ликвидация по ф.д. № 12456/2003 г. на СГС, със
седалище и адрес на управление: София, ул. Св.
Иван Рилски № 21, ЕИК 131183999, на основание чл. 14, ал. 4 от ЗЮЛНЦ кани кредиторите
на сдружението да предявят вземанията си в
6-месечен срок от обнародване на поканата в
„Държавен вестник“. Краен срок на процедурата
по ликвидация – 30.04.2020 г.
6834

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 раз
пространение 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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