ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 71

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 10 септември 2019 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за изменение и допълнение на
Закона за военното разузнаване
 Решение за прекратяване на пълномощията на народен представител
 Решение за одобряване на Годишен
доклад за младежта за 2018 г.
Президент на Републиката
 Указ № 212 за награждаване на
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Министерски съвет
Постановление № 212 от 2 септември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по
Програмата на мерките за закрила на
деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г.,
приета с Постановление № 97 на
Министерския съвет от 2019 г.
Постановление № 213 от 2 септември 2019 г. за изменение и допълнение
на Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, приет с Постановление № 171 на Министерския
съвет от 2017 г.
Постановление № 214 от 2 септември 2019 г. за приемане на Правилник
за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското
общество
Постановление № 215 от 3 септември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2019 г. за
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на изборите за общински съветници и
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Министерство
на образованието и науката
Наредба № 19 от 23 август 2019 г.
за придобиване на квалификация по
професията „Данъчен и митнически
посредник“
Наредба № 20 от 23 август 2019 г.
за придобиване на квалификация по
професията „Техник на електронна
техника“
Наредба № 21 от 23 август 2019 г. за
придобиване на квалификация по професията „Строител-монтажник“
Наредба № 22 от 23 август 2019 г.
за   придобиване на квалификация по
професията „Сътрудник социални дейности“
Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната подготовка
Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на
учениците
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№ 985-НС от 5.09.2019 г.
146

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 71

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 214
На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване, приет от 44-то
Народно събрание на 26 юли 2019 г., повторно
приет на 5 септември 2019 г.
Издаден в София на 5 септември 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване (обн., ДВ, бр. 88 от 2015 г.;
изм., бр. 98 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 88
от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.)
Параграф единствен. В чл. 24 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „на действителна военна
служба“ се заличават и накрая се добавя „или
цивилен служител“.
2. В ал. 4 се създава изречение второ:
„Предложението се внася в Министерския
съвет от министъра на отбраната.“
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Когато в срока по ал. 1 директорът
на Службата навърши пределната възраст за
съответното военно звание, се освобождава
от военна служба и продължава да изпълнява
длъжността до изтичането на срока, за който
е назначен.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
т. 3 се изменя така:
„3. при придобиване право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от
Кодекса за социално осигуряване;“.
5. Досегашната ал. 6 става ал 7.
6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 26 юли 2019 г. и на 5 септември
2019 г. и е подпечатан с официалния печат
на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
7002

РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Иван Киров
Генов като народен представител от Шести
изборен район – Врачански.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 4 септември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
6983

РЕШЕНИЕ

за одобряване на Годишен доклад за младежта за 2018 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Републ ика България
във връзка с чл. 5, ал. 1 от Закона за младежта
РЕШИ:
Одобрява Годишния доклад за младежта
за 2018 г.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 4 септември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
6984

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 212
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Ерик Льобедел – извънреден и пълномощен посланик на Френската
република в Република България, с орден
„Мадарски конник“ първа степен за неговите особено големи заслуги за укрепването и
развитието на българо-френските отношения.
Издаден в София на 28 август 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
6918
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УКАЗ № 213
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-жа Ана Мария Сампайо
Фернандес – извънреден и пълномощен посланик на Федеративна република Бразилия
в Република България, с орден „Мадарски
конник“ първа степен за нейните големи
заслуги за укрепването и развитието на българо-бразилските отношения.
Издаден в София на 28 август 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
6919

М И Н ИС Т ЕР С К И С ЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212
ОТ 2 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на стипендии
и на еднократно финансово подпомагане по
Програмата на мерките за закрила на деца с
изявени дарби от държавни, общински и частни
училища през 2019 г., приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2019 г.
(ДВ, бр. 36 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. в размер 93 615 лв.
за изплащане на стипендии на учениците от
общинските училища и на стипендии и еднократно финансово подпомагане на учениците
от държавните училища, финансирани от Министерството на културата.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 15 525 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на културата – 78 090 лв.
(3) Допълнителните трансфери по чл. 1,
ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на
обща субсидия за делегираните от държавата
дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да
се увеличат разходите по „Политика в областта
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на създаване и популяризиране на съвременно
изкуство в страната и в чужбина и достъп до
качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на кадри в областта
на изкуството и културата“, по бюджета на
Министерството на културата за 2019 г.
(2) Със сумата 136 950 лв. да се увеличат
показателите по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
(3) Със сумата 78 090 лв. да се увеличат
показателите по чл. 17, ал. 3, т. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
Чл. 4. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на културата за 2019 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 135 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
за изплащане на стипендии по Програмата на
мерките за закрила на деца с изявени дарби
от държавни, общински и частни училища
през 2019 г., приета с Постановление № 97
на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 46
от 2019 г.), в чл. 3 се създава ал. 4:
„(4) По бюджета на Министерството на
културата за 2019 г., „Политика в областта на
създаване и популяризиране на съвременно
изкуство в страната и в чужбина и достъп
до качествено художествено образование“,
бюд жетна прог рама „Обу чение на кадри
в областта на изкуството и културата“, се
създава администриран разходен параграф
„Стипендии на деца с изявени дарби“ в размер на сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2.“
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а
от Закона за публичните финанси, чл. 75 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г. и чл. 2 от Постановление
№ 97 на Министерския съвет от 2019 г. за
приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни,
общински и частни училища през 2019 г.
(ДВ, бр. 36 от 2019 г.).
§ 3. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на културата и на
кметовете на съответните общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
Разпределение на допълнителни трансфери за изплащане от общинските училища
на стипендии на ученици по раздел I на
Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2019 г.
Община

Област

Средства за
стипендии
(в лв.)

Благоевград

Благоевград

5805

Бургас

Бургас

1215

Варна

Варна

945

Велико Търново Велико Търново

1080

Добрич

Добрич

2160

Казанлък

Казанлък

1080

Нови пазар

Нови пазар

1080

Смолян

Смолян

Столична

София-град

ОБЩО:
6898

945
1215
15 525

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 213
ОТ 2 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, приет с
Постановление № 171 на Министерския съвет
от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 68 от 2017 г.; изм. и
доп., бр. 70 от 2018 г. и бр. 31 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 16:
„16. осъществява функциите на административен орган по Закона за киберсигурност,
към който се създава национален компетентен орган по мрежова и информационна
сигурност за сектор „Доставка и снабдяване
с питейна вода;“.
2. Досегашната т. 16 става т. 17.
§ 2. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Дирекция „Информационно
обслужване и системи за сигурност“:
1. планира, организира, контролира и координира всички процеси и дейности, свързани
с развитието, поддръжката и експлоатацията
на информационните и комуникационните
системи в МРРБ и при необходимост координира тези дейности във второстепенните
разпоредители с бюджет към министъра;
2. изпълнява функциите на национален
компетентен орган по мрежова и инфор-
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мационна сигурност за сектор „Доставка и
снабдяване с питейна вода“;
3. изпълнява функциите на секторен екип
за реагиране при инциденти с компютърната
сигурност за сектор „Доставка и снабдяване
с питейна вода“;
4. извърш ва дей нос т по п роек т и ра не,
разработване, внедряване и експлоатация
на системи за сигурност от компетентността
на министъра;
5. планира, организира, контролира и координира всички процеси и дейности, свързани
с осигуряването на сигурността на използваните от МРРБ мрежи и информационни
системи, с изключение на използваните от
Главна дирекция „Гражданска регистрация
и административно обслужване“;
6. планира, организира, контролира и координира всички процеси и дейности, свързани
с осигуряването на удостоверителни услуги
в МРРБ, включително за удостоверения за
електронен подпис за вътрешноведомствени
нужди в рамките на вътрешна инфраструктура на публичния ключ на МРРБ;
7. планира, организира и осъществява
мат ериа л но - т ех н и ческо т о снабд я ва не на
министерството с оборудване, свързано с
и нформа ц ион н и и ком у н и к а ц ион н и т ехнологии, софтуер, доставката на интернет,
телекомуникационни услуги, придобиване,
разработване и поддръжка на информационни
и комуникационни системи;
8. поддържа служебни регистри на потребителите, на компютърната и периферната
техника, на комуникационното оборудване
на министерството, на използваните софтуерни продукти и информационните системи
и услуги;
9. координира дейностите, свързани с
осъществяване на електронното управление
в министерството, и при необходимост – във
второстепенните разпоредители с бюджет
към министъра;
10. координира и осигурява взаимодействие т о на и нф орма ц ион н и т е сис т ем и на
министерството с необходимите регистри,
поддържани в други държавни и общински
органи и институции;
11. разработва и поддържа в готовност за
изпълнение план за привеждане в готовност
за работа във военно време и военновременен
план на министерството в съответствие с
Директивата за привеждане на централната
и териториалната администрация, търговските дружества, организациите и държавните предприятия в готовност за работа във
военно време и съгласно изискванията на
Наредбата за планиране на гражданските
ресурси за отбрана;
12. разработва план на министерството
за противодействие на тероризма;
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13. разработва и поддържа план за защита
при бедствия на министерството на основание
на изискванията на Закона за защита при
бедствия, Националната програма за защита
при бедствия и други законови и подзаконови
нормативни актове;
14. организира защитата при бедствия в
съответствие с нормативно делегираните
правомощия на министъра;
15. организира непрекъснато денонощно
дежурство за оповестяване при привеждане
на страната от мирно във военно положение, бедствия, аварии, кризи и извънредни
ситуации в системата на министерството;
16. организира и осигурява взаимодействие
с Министерството на отбраната и с другите
министерства и ведомства в процеса на планиране на гражданските ресурси в интерес на
отбраната на страната съгласно разпоредбите
на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България;
17. организира установяването на критичните инфраструктури и обектите им в
секторите от компетентността на министъра
и осъществява дейностите по контрола на
тяхната защита;
18. предлага за определяне на стратегическите обекти и дейности от значение за
националната сигурност и от национално
значение в секторите от компетентността
на министъра;
19. организира и контролира прилагането
на системи от мерки, способи и средства
за обезпечаване на дейностите, свързани с
техническата и физическата сигурност – пропускателен режим, противопожарна защита
на министерството;
2 0. п рием а и с ъ х р а н я в а а к т ов е т е з а
държавна собственост на имоти, които са
свърза н и с к ласифи ц и ра на и нформа ц и я,
представляваща държавна тайна;
21. организира, координира и ръководи
предоставянето на публични услуги за пространствени данни в министерството.
(2) В рамките на дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ се
назначава служител, отговарящ за мрежовата
и информационната сигурност, който докладва пряко на министъра на регионалното
развитие и благоустройството, с цел непосредствено информиране за състоянието и
проблемите в мрежовата и информационната
сигурност.
(3) В рамките на дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“
се назначава служител по сигурността на
информацията, който:
1. следи за спазване на изискванията на
Закона за защита на класифицираната информация и на международните договори
във връзка със защитата на класифицираната
информация;

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

2. п лани ра, организи ра и кон т роли ра
дейностите, свързани със защитата на класифицираната информация;
3. води регист ър на лицата, полу чили
разрешение за достъп до класифицирана информация, следи за сроковете на валидност
на разрешенията и за промяна в нивата на
класификация;
4. следи за правилното определяне нивото
на класификация на информацията;
5. организи ра и п ровеж да обу чението
на служителите в областта на защитата на
класифицираната информация.
(4) В дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“ се създава
звено, което да подпомага служителя по
сигурността на информацията при изпълнение на задачите, свързани с прилагане
на правилата относно видовете защита на
класифицираната информация.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214
ОТ 2 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

за приемане на Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на
гражданското общество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Правилник за
организаци ята и дейност та на Съвета за
развитие на гражданското общество.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на Съвета за
развитие на гражданското общество
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат структурата и организацията на дейността на Съвета за развитие на гражданското общество,
наричан по-нататък „Съвета“. С правилника
се уреждат и правилата за избор на Съвета.
Чл. 2. Съветът е консултативен орган към
Министерския съвет за разработването и
провеждането на политики за подкрепа на
развитието на гражданското общество.
Чл. 3. Съветът организира и осъществява
дейността си въз основа на разпоредбите на
Закона за юридическите лица с нестопанска
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цел, този правилник и следвайки принципите за:
1. партньорство – в своята работа членовете на Съвета се стремят към осъществяване
на добро взаимодействие с представителите
на държавните институции и помежду си,
основано на взаимно уважение и зачитане
на различията;
2. публичност и прозрачност – работата
на Съвета е организирана въз основа на
правила, приети след публично обсъждане;
решенията на Съвета се вземат въз основа
на прозрачна процедура и при ясно определен механизъм; информацията за работата
на Съвета е публична и достъпна;
3. отзивчивост – в осъществяване на своята дейност Съветът следва да отговаря на
запитвания и коментари на представители
на гражданското общество в разумен срок;
4. ориентация към консенсус – във всеки един аспект от работата си Съветът се
стреми към постигане на консенсус с оглед
максимално добро обслужване потребностите
на гражданските организации;
5. почтеност – членовете на Съвета осъществяват своята дейност безпристрастно,
справедливо и честно;
6. недопускане на конфликт на интереси
при разпределяне на средства, организиране
на консултации или други взаимодействия с
гражданските организации;
7. политическа неутралност;
8. добросъвестност – членовете на Съвета
осъществяват своята дейност въз основа на
общото желание и споделена отговорност за
работа в полза на гражданските организации;
9. ненамеса в дейността на юридически
лица с нестопанска цел – при осъществяване
на своята дейност Съветът не може да въздейства върху независимостта на отделни или
на групи юридически лица с нестопанска цел.
Чл. 4. (1) Съветът извършва дейностите
по чл. 4, ал. 4 от Закона за юридическите
лица с нестопанска цел.
(2) Съветът дава становища по всички
проекти на нормативни актове, стратегии,
програми и планове, отнасящи се до дейността на гражданските организации, изработени
от изпълнителната власт на национално и
местно ниво, както и такива, изработени и
внесени от народни представители. В дейността по изготвяне на становища в работата
на Съвета могат да вземат участие и представители на други граждански организации и
институции, които не са членове на Съвета.
(3) Съветът осигурява координация и следи
за изпълнението на Стратегията за подкрепа
на развитието на гражданските организации
в Република България (Стратегията) и Плана
за действие по Стратегията, като:
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1. изисква информация за изпълнението на
дейностите по Стратегията от определените
отговорни институции;
2. организира анализа на изпълнението
на Ст ратеги я та и Плана за дейст вие по
Стратегията и провеждането на обществени
обсъждания или срещи с отговорните институции и представители на гражданското
общество;
3. п ри необход и мос т с ъ зда ва рабо т н и
групи, включващи членове на Съвета, представители на институции и външни лица или
организации, по изпълнението на конкретни
дейности по Стратегията;
4. инициира процес на актуализация или
разработване на нова стратегия при изтичане
на срока на действие на действаща стратегия
или при необходимост от промени в нея;
5. организира обществено обсъждане на
новата или актуализираната Стратегия и я
представя за одобрение на Министерския
съвет заедно с плана;
6. извършва и други дейности, свързани
с изпълнението на Стратегията и Плана за
действие по Стратегията.
(4) Съветът предлага на Министерския
съвет план за действие, включително финансов, за изпълнение на Стратегията за
подкрепа на развитието на граж данските
организации в Република България за всяка
следваща година, като:
1. с годишния план определя конкретни
срокове, отговорни институции и бюджет;
2. съгласува съдържанието на мерките по
плана със съответните отговорни институции;
3. прави анализ на реализацията на годишния план за изпълнение на Стратегията.
(5) Съветът събира информация за финансирането на гражданските организации
с публични средства с цел определяне на
ефективността на отпусканите средства, като
за целта възлага на секретариата на Съвета:
1. да събере информаци я от органи те
на централната и на местните власти за
предоставените от тях бюджетни средства
за юридически лица с нестопанска цел за
предходната година;
2. да анализира събраната информация по
отношение на общия обем на публичните
средства, разпределение на средствата по
основни цели на дейността на организациите,
по източници и по вид и брой на организациите, получили публични средства;
3. да събере обобщени данни за развитието на гражданското общество посредством
признати и независими индекси и показатели за развитие на гражданското общество,
гражданско участие, свобода на словото, за
икономическо развитие и др.;
4. да представи на Съвета за приемане
проект на доклад за финансирането на гражданските организации с анализа по т. 2 и
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анализ на ефективността и ефикасността на
отпусканите средства спрямо информацията
по т. 3.
(6) Съветът прави ежегоден преглед на
потребностите и проблемите на гражданските
организации, както и на техните резултати
и постижения, като за целта възлага на секретариата на Съвета:
1. да събере и обобщи информация за
изпълнените проекти и постигнатите резултати и ефекти от тях за юридическите
лица с нестопанска цел, които са получили
финансиране през предходната година, чрез
процедури, одобрени по реда на чл. 4, ал. 4,
т. 7 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
2. да изготви и представи на Съвета за
приемане годишен отчет за постигнатите резултати от юридическите лица с нестопанска
цел от изпълнените проекти, финансирани
по предложение на Съвета през предходната
година, който отчет се публикува;
3. Съветът може да предложи на Министерския съвет провеждане на национално
представително социологическо проучване
на потребностите и проблемите на гражданските организации в България и изготвянето
на годишен анализ за състоянието на гражданските организации в България.
(7) Въз основа на констатациите и изводите от дейностите по ал. 6 Съветът отправя
препоръки към държавните органи.
(8) Съветът подпомага процеса на взаимодействие между държавната и местните
влас т и и г ра ж да нск и т е орга н иза ц и и във
връзка с изпълнението на целите на Стратегията, като:
1. осигу рява публикуването на всички
анализи, становища, доклади, отчети и материали от работата на Съвета;
2. провежда открити заседания, създава
работни групи и организира тематични дискусии и обществени обсъждания с участие
на заинтересованите страни според разпоредбите на този правилник.
(9) Съветът определя ежегодно приоритетите, приема правилата и процедурите и
прави предложение на Министерския съвет
за разпределение на средствата за насърчаване и финансова подкрепа на проекти с
обществено значение на юридически лица
с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, като:
1. провеж да обществено обсъж дане на
приетите документи в изпълнение на тези
дейности;
2. може да предложи на Министерския
съвет да се възложи на трети лица изготвянето
на предложения за правилата и процедурите, условията и критериите, оценяването и
класирането, както и последващото отчитане на проектите с обществено значение на
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юридически лица с нестопанска цел, за които
ще се осъществява финансовата подкрепа.
Чл. 5. (1) Съветът приема годишна програма за дейността си, в която се определят
приоритетите и задачите за следващата година в съответствие с целите, произтичащи
от нормативните актове и стратегическите
документи и насочени към актуалните проблеми в сферата му на дейност.
(2) Съветът може да изработва и приема
етичен кодекс и други документи за осъществяване на своята дейност.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА СЪСТАВА НА
СЪВЕТА
Чл. 6. Изборът за членове на Съвета се
извършва чрез публична и прозрачна процедура, която включва следните етапи:
1. публично обявяване на покана за участие в избор на членове на Съвета;
2. предварителна регистрация на организациите, които желаят да участват в избора
на членове на Съвета;
3. номиниране на организации – кандидати за членове на Съвета;
4. избор на кандидатите чрез гласуване
на предварително регистриралите се;
5. организациите, полу чили най-много
гласове, излъчват свой представител за член
на Съвета и негов заместник.
Чл. 7. (1) В срок до два месеца преди изтичането на мандата на членовете на Съвета
секретариатът публикува покана за участие
в избори за членове на Съвета.
(2) Поканата се публикува на Портала за
обществени консултации.
Чл. 8. Юридическите лица с нестопанска
цел, осъществяващи дейност в обществена
полза, които желаят да участват в процедурата
за избор на членове на Съвета, трябва да се
регистрират за участие в срок 15 работни
дни от публикуването на поканата.
Чл. 9. (1) Регистрацията за участие в процедурата за избори и гласуването се извършват на уеб базирана електронна платформа,
поддържана от Министерския съвет.
(2) Регистрацията се извършва чрез подаване на електронно генерирано от платформата заявление, което се подава от законния представител на юридическото лице
с нестопанска цел.
(3) За явлението съдържа следната информация:
1. наименование на организацията;
2. ЕИК/Булстат;
3. седалище и адрес на управление;
4. имена на представляващия организацията;
5. и нформа ц и я да л и орга н иза ц и я та е
вписана в Регистъра на юридическите лица
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с нестопанска цел към Агенцията по вписванията;
6. валиден електронен адрес, чрез който
ще се извършва кореспонденцията във връзка
с участието в изборите;
7. телефон за контакт.
(4) Ю ри д и ческ и т е л и ца , кои т о не с а
вписани в Регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, прилагат към заявлението удостоверение за актуално състояние, издадено от
компетентния съд.
Чл. 10. (1) В заявлението за регистрация
в процедурата за избор юридическото лице
с нестопанска цел може да заяви волята си
да се кандидатира за член на Съвета. В този
случай в заявлението се включва и описание
на опита на организацията в осъществяването
на дейности в обществена полза в подкрепа
на развитието на гражданското общество и
гражданското участие.
(2) Описанието по ал. 1 се ограничава до
500 думи и следва да съдържа данни за наличието на 5 години опит в извършването на
дейности (проекти, инициативи, кампании и
др.) в подкрепа на развитието на гражданско
общество и гражданското участие. Към него
се прилагат материали (документи, линкове
и др.) като доказателства за осъществените
дейности.
Чл. 11. (1) В администрацията на Министерския съвет със заповед на главния секретар се създава комисия, която организира и
провежда процедурата за избор на членове
на Съвета.
(2) Комисията по ал. 1 извършва проверка на постъпилите заявления за участие в
процедурата за избор на членове на Съвета.
Проверката се извършва по време на регистрацията на организациите за участие в процедурата за избор и приключва до 5 работни
след изтичането на срока по чл. 8.
(3) По о т ношен ие на орг а н из а ц и и т е,
заявили желание за участие в процедурата
за избор, проверката обхваща следните обстоятелства:
1. регистрирана ли е в обществена полза
организацията, подала заявление за участие;
2. приложено ли е удостоверение за актуално състояние в случаите, в които се
изисква такова.
(4) По о т ношен ие на орг а н из а ц и и т е,
кандидатирали се за член на Съвета, проверката се отнася до наличието на данни
за изискуемия опит в осъществяването на
дейности в обществена полза в подкрепа
на развитието на гражданското общество и
гражданското участие.
(5) За участие в работата на комисията се
канят като наблюдатели представители на
медиите, на юридически лица с нестопанска
цел, които не участват в процедурата за избор,
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в това число представители на сдружения на
българите в чужбина или на представени в
България международни организации.
(6) За дейността си комисията изготвя
протоколи.
Чл. 12. (1) В периода от откриването на
процеду рата за регистрация до прик лючването на проверката по чл. 11, ал. 3 и 4,
извършвана от комисията по чл. 11, ал. 1,
на платформата се публикуват списъци с
информация за:
1. всички организации, чиято регистрация
за участие в процедурата за избор е одобрена
от комисията;
2. всички организации, чиято регистрация за кандидатиране за член на Съвета е
одобрена от комисията.
(2) Пред комисията по чл. 11, ал. 1 могат
да се правят възражения за недопускането/
невключването на организация в списъците с
регистрирани/кандидатирали се организации
по чл. 12, ал. 1, т. 1 и 2, както и за отстраняване на допуснати технически грешки в
заявленията за регистрация.
(3) Комисията по чл. 11, ал. 1 обявява, че
на платформата са публикувани списъци с
регистрираните за участие в процедурата за
избор и кандидатиралите се за членове на
Съвета организации, след като приключи
работата си по проверка на постъпилите
заявления за регистрация и участие в процедурата за избор. Обявлението се публикува
на Портала за обществени консултации и на
други места по избор на комисията.
(4) Крайни я т срок за п ред явяване на
възраженията и за исканията за отстраняване на грешки по смисъла на ал. 2 е до
изтичането на три дни от публикуването на
обявлението по ал. 3.
(5) При уважаване на постъпилите възражения или искания комисията по чл. 11,
ал. 1 отразява допълненията или поправките
в списъците по чл. 12, ал. 1, т. 1 и 2.
(6) Крайният срок, до който могат да се
извършват промени в списъка по чл. 12, ал. 1,
т. 1 и 2 въз основа на уважени възражения
или направени искания, е до три работни
дни от изтичането на срока по ал. 4.
Чл. 13. (1) Комисията по чл. 11, ал. 1 след
приключването на регистрацията за участие
в процедурата за избор и след изтичането
на сроковете по чл. 12 отправя покана до
регистрираните организации за гласуване за
кандидатите за членове на Съвета.
(2) Поканата по ал. 1 се публикува на
Портала за обществени консултации и се
изпраща чрез платформата по електронен
път на регистрираните организации.
(3) Гласуването за организациите, кандидатирали се за членове на Съвета, се извършва
в срок 10 работни дни от публикуването на
поканата по ал. 1.
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(4) Право да гласуват имат организациите, включени в списъка на регистрирани
организации.
(5) Право да бъдат избирани имат организациите, включени в списъка с кандидатиралите се за членове на Съвета организации.
(6) Всяка организация с право на глас
може да гласува най-много за 14 организации, в т. ч. за собствената си кандидатура.
Не може да се подава повече от един глас
за една организация.
(7) Глас у ва не т о с е извърш ва по с р едством попълването на избирателна листа,
г енери ра на на елек т рон ната п лат форма.
Избирателната листа се подава от законния
представител на организацията, вписана в
списъка на регистрираните организации по
чл. 12, ал. 1, т. 1.
(8) Една организация може да подаде само
една избирателна листа.
Чл. 14. (1) След изтичането на срока по
чл. 13, ал. 3 на платформата се публикуват
резултатите от гласуването и класирането
на организациите – кандидати за членове
на Съвета.
(2) Когато са класирани повече от 14 организации поради получен равен брой гласове,
изборът коя от тези организации да заеме
мястото на член на Съвета се определя чрез
повторно гласуване.
(3) Комисията по чл. 11, ал. 1 публикува
покана за повторно гласуване, която съдържа информаци я за организациите, които
отиват на балотаж. Поканата се публикува
на Портала за обществени консултации и се
изпраща чрез платформата по електронен
път на регистрираните организации.
(4) Гласуването по ал. 3 се извършва в
срок 3 работни дни от публикуването на
поканата.
(5) След изтичането на срока по ал. 4
на платформата се публикуват резултатите
от гласуването и крайното к ласиране на
организациите.
(6) Комисията по чл. 11, ал. 1 публикува
резултатите от гласуването, класирането на
организациите и протоколите от заседанията
си на Портала за обществени консултации
в срок 3 работни дни от приключването на
гласуванията по ал. 1 и 4.
Чл. 15. (1) Комиси ята по чл. 11, а л. 1
едновременно с публикуването на резултатите от гласуването по чл. 14 уведомява по
електронен път класираните за членове на
Съвета организации.
(2) В 3-дневен срок от обявяването на
к ласирането организации те, у част ва ли в
избора, могат да направят възражения пред
комиси ята по чл. 11, а л. 1. Пост ъпилите
възражения и отговорите на комисията се
публикуват на Портала за обществени консултации.
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Чл. 16. (1) В срок до 5 работни дни от
обявяването на резултатите от гласуването
класираните 14 организации заявяват писмено или по електронен път пред секретариата
на Съвета кои физически лица ще ги представляват в него. Всяка класирана организация
посочва титулярен представител в Съвета и
негов заместник.
(2) При неспазване на срока по а л. 1
администрацията на Министерския съвет
отправя покана към следващата организация,
получила най-много гласове, да излъчи свои
представители за участие в Съвета.
Чл. 17. (1) Въз основа на обявеното класиране с решение на Министерския съвет
се определят членовете на Съвета.
(2) Съставът на Съвета се оповестява публично на интернет страниците на Портала
за обществени консултации и на Портала за
консултативни съвети.
Г л а в а

т р е т а

СЪСТАВ НА СЪВЕТА
Чл. 18. (1) Съветът се състои от 15 членове, включително председател.
(2) Председател на Съвета е заместник
министър-председателят, отговорен за изпълнението на Стратегията за подкрепа на
развитието на гражданските организации в
Република България.
(3) Членове на Съвета са юридически
лица с нестопанска цел, които имат наймалко 5 години опит в осъществяването на
дейности в обществена полза в подкрепа
на развитието на гражданското общество и
гражданското участие.
(4) Поименният състав на Съвета се определя с решение на Министерския съвет
след провеждането на процедурата за избор
съгласно правилата на глава втора.
(5) Мандатът на членовете на Съвета е
три години от решението на Министерския
съвет по ал. 4.
Чл. 19. (1) Членовете на Съвета – юридически лица с нестопанска цел, участват
в дейността му чрез свой представител и
негов заместник в случай на отсъствие на
титуляря.
(2) Член на Съвета може по всяко време
да оттегли своите представители, като посочи с кои други физически лица ги заменя.
(3) Секретариатът на Съвета води актуален списък с представителите на членовете
на Съвета, който се публикува на Портала
за консултативни съвети на Министерския
съвет. Промени в списъка се извършват въз
основа на заявление, подадено от законния
представител на юридическото лице с нестопанска цел – член на Съвета.
Чл. 20. (1) Член на Съвета прекратява
участието си в Съвета при доброволно оттегляне чрез заявяване до председателя на
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Съвета или при прекратяването му като
юридическо лице с нестопанска цел.
(2) При прекратяване на членство по ал. 1
в срок 5 работни дни от получаването на
заявлението за доброволно оттегляне или от
узнаването на обстоятелството за прекратяването на организацията член председателят на Съвета кани следващата класирана
организация да излъчи свои представители
в Съвета.
(3) При попълване на състава на Съвета
при условията на ал. 2 встъпилата организация продължава мандата на организацията,
която е прекратила членството си.
Чл. 21. Членовете на Съвета не получават възнаграждение за участието си, като
те и организациите, които представляват, и
свързаните с тях лица не могат да участват
с проекти за финансиране.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА
СЪВЕТА
Чл. 22. За подпомагане на работата на
Съвета могат се създават постоянни работни групи по тематични области и временни
работни групи по определени въпроси.
Чл. 23. (1) При извършване на дейността
си Съветът се подпомага от Секретариат,
който се състои от служители на администрацията на Министерския съвет.
(2) Секретариатът на Съвета:
1. осигурява дейността на Съвета в информационно, аналитично, административно
и техническо отношение;
2. осигурява публикуването на необходимата информация за дейността на Съвета на
интернет страницата на Съвета;
3. осигурява оперативното взаимодействие
на Съвета с администрациите на органите
на изпълнителната власт;
4. организира подготовката и провеждането на заседанията на Съвета;
5. изготвя и публикува резюметата и протоколите от заседанията на Съвета;
6. води отчетност за становищата и решенията на Съветa;
7. организира и координира изпълнението на решенията на Съвета и необходимия
обмен на информация между заинтересованите страни;
8. съхранява документацията на Съвета;
9. организира работата на работните групи,
създадени от Съвета;
10. води актуален списък с имената на
лицата, представляващи членовете на Съвета.
Чл. 24. (1) Заседанията на Съвета са редовни или извънредни.
(2) Заседанията на Съвета са открити.
(3) Граждани и представители на граждански организации могат да присъстват на
заседанията на Съвета, да отправят пита-
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ния, да изразяват становища и да отправят
предложения по въпросите от дневния ред
на заседание на Съвета.
(4) На заседани ята могат да се кан ят
представители на държавни органи и на
други граждански организации и експерти по
предложение на председателя на Съвета или
на не по-малко от трима от членовете му.
(5) Съветът може да реши да проведе закрито заседание или закрита част от заседание
въз основа на мотивирано предложение на
председателя или на не по-малко от трима
от членовете му.
Чл. 25. (1) Редовните заседания се провеждат въз основа на приет от Съвета шестмесечен предварителен график. Графикът се
публикува на интернет страницата на Съвета.
(2) Извънредни заседания се провеждат
по инициатива на председателя или по искане на не по-малко от трима от членовете
на Съвета.
Чл. 26. (1) Дневният ред, часът и мястото
на провеждане на редовните заседания се
обявяват на интернет страницата на Съвета
и се изпращат по електронен път до членовете най-малко 7 работни дни преди заседанието. При извънредни заседания срокът
за обявяване на дневния ред и мястото за
провеждане на заседанието е най-малко 2 дни
преди провеждане на заседанието.
(2) Материалите за редовните заседания
се изпращат на членовете по електронен
път най-малко 3 работни дни преди датата
на заседанието.
(3) Материалите за извънредните заседания се изпращат на членовете най-малко
2 дни преди датата на заседанието.
Чл. 27. Всеки член може да прави предложения за допълване на дневния ред на
редовните заседания в срок до два работни
дни преди датата на заседанието.
Чл. 28. (1) Членовете на Съвета потвърждават участието си в заседанието пред Секретариата не по-късно от 2 работни дни
преди провеждането му.
(2) Когато по обективни причини член
на Съвета не може да присъства чрез своя
п редс тави т ел и ли негови я замест ник на
заседание на Съвета, може да изпрати писмено становище по въпросите от дневния
ред. Председател я т на Съвета п редставя
получените становища в деня на заседанието.
Чл. 29. (1) Заседанията на Съвета са редовни, ако присъстват повече от половината
от членовете му.
(2) Решенията се приемат с явно гласуване и с мнозинство повече от половината
от присъстващите членове.
Чл. 30. Заседанията на Съвета се свикват
и ръководят от неговия председател.
Чл. 31. Председателят на Съвета:
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1. насрочва заседанията, определя дневния
ред и ръководи заседанията на Съвета;
2. подписва протоколите от заседанията
на Съвета;
3. контролира изпълнението на решенията
на Съвета.
Чл. 32. (1) Всяко заседание се записва с
електронна аудиотехника. Архивът се съхранява и на електронен носител.
(2) Архивът е публичен при условията и
по реда на Закона за достъп до обществена
информация.
Чл. 33. Секретариатът на Съвета изготвя
проект на протокол, който се изпраща на
всички членове на Съвета до пет дни след
провеждането на заседанието. Окончателен
вариант на протокола се изготвя до 10 дни
след провеждането на заседанието и се подписва от председателя на Съвета.
Чл. 34. (1) Секретариатът на Съвета изготвя резюме от протокола на всяко заседание на
Съвета, което включва информация за участниците в заседанието, кратко описание на
всеки въпрос, разглеждан от Съвета, взетите
решения, срока на изпълнение и отговорника
за изпълнението на всяко решение, взетите
под внимание становища и предложенията
на организациите, участвали в заседанието.
(2) Резюмето по ал. 1 се публикува на
интернет страницата на Съвета не по-късно
от една седмица след подписването на протокола от заседанието.
Г л а в а

п е т а

ПУБЛИЧНОСТ И ОТЧЕТНОСТ
Чл. 35. (1) Съветът поддържа собствена
страница на Портала за консултативни съвети на Министерския съвет.
(2) С ъвет ът п у бл и к у ва на с т ра н и цата
по ал. 1 всички документи и материали за
дейността си, включително:
1. акта за създаване;
2. състава на Съвета;
3. годишната програма;
4. предварителния график с индикативни
дати за провеждане на редовните заседания;
5. дневния ред и материалите от заседанията;
6. резюме от протоколите от заседанията
и протоколите от заседанията;
7. годишните отчети за работата на Съвета;
8. правилата, процеду рите, критериите
и условията за финансова подкрепа на обществено значими проекти на юридически
лица с нестопанска цел.
Чл. 36. Съветът може да разпространява
чрез Секретариата информация за дейността си.
Чл. 37. Съветът може да организира обществени обсъждания по важни въпроси,
засягащи развитието на гражданското обще-
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ство: приемане на приоритети и стратегии,
становища по актуални обществени теми и
законопроекти и др.
Чл. 38. (1) Съветът представя годишен
отчет за дейността си до 30 юни на годината,
следваща отчетната.
(2) Годишни ят от чет се п ублик у ва на
интернет страницата на Съвета и съдържа
анализ на изпълнението на Плана за действие
за изпълнение на Стратегията за отчетната
година.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Свързани лица по смисъла на чл. 21 са:
1. лицата, в чийто у правителен орган
участва едно и също юридическо или физическо лице;
2. лицата, в чийто върховен орган участва
едно и също юридическо или физическо лице,
което може да наложи или да възпрепятства
вземането на решения;
3. лицата, едното от които е член на Съвета
и чийто представител в Съвета се намира в
йерархична зависимост от другото по силата
на трудово правоотношение;
4. лицата, едното от които е член на Съвета и е получило възнаграждение от другото
по силата на гражданско правоотношение
в общ размер над 5000 лв. през последните
две години от датата на избора му за член
на Съвета;
5. лицата, едното от които е член на Съвета и е получило дарение и/или грантово
финансиране от другото в общ размер над
5000 лв. през последните две години от датата
на избора му за член на Съвета;
6. лицата, едното от които упражнява
контрол спрямо другото;
7. лицата, чиято дейност се контролира
от трето лице или от негово дъщерно юридическо лице.
§ 2. Контрол по смисъла на т. 6 и 7 от
параграф 1 е налице, когато контролиращият:
1. притежава пряко или косвено или по
силата на споразумение с друго лице повече
от половината от гласовете във върховния
орган на друго лице, или
2. има възможност да определя пряко или
непряко повече от половината от членовете
на управителния или върховния орган на
друго лице, или
3. може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения
във връзка с дейността на юридическото лице.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. В двумесечен срок от влизането в
сила на правилника администрацията на
Министерския съвет разработва уеб базираната електронна платформа по чл. 9 за
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регистрация за у частие в процеду рата за
избор и гласуване за членове на Съвета.
§ 4. Процедурата за избор на членове на
Съвета по реда на глава втора от правилника се провежда след разработването на уеб
базираната електронна платформа по чл. 9
от правилника.
§ 5. Правилникът се приема на основание
чл. 4, ал. 7 от Закона за юридическите лица
с нестопанска цел.
6900

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215
ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на културата
за 2019 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства
за физическо възпитание и спорт
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на културата
за 2019 г. в размер 25 922 лв. за изплащане
на минимални диференцирани размери на
паричните средства за физическо възпитание
и спорт на ученици в дневна форма на обучение в държавните училища по изкуствата
и по културата.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата 25 922 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
създаване и популяризиране на съвременно
изкуство в страната и в чужбина и достъп
до качествено художествено образование“,
бюд жетна прог рама „Обу чение на ка дри
в областта на изкуството и културата“, по
бюджета на Министерството на културата
за 2019 г.
(2) Със сумата 25 922 лв. се увеличават
показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на културата за 2019 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 1 и чл. 2, ал. 1
от Постановление № 129 на Министерския
съвет от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните

ВЕСТНИК
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средства за физическо възпитание и спорт,
които се осигуряват от държавния бюджет и
от бюджетите на общините (обн., ДВ, бр. 58
от 2000 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2006 г., бр. 13
от 2009 г., бр. 62 от 2013 г. и бр. 62 от 2018 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6927

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216
ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по национални
програми за развитие на образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 1 926 281 лв., разпределени по
общини съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейности по следните
национални програми:
1. „Обучение за ИТ кариера“, одобрена с
Решение № 271 на Министерския съвет от
2018 г. за одобряване на национални програми
за развитие на образованието – 87 846 лв.;
2. „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Заедно за всяко дете“ и
„Иновации в действие“, одобрени с Решение
№ 172 на Министерск и я съвет от 2019 г.
за одобряване на национални програми за
развитие на образованието – 1 838 435 лв.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1,
т. 1 да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено
предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма
„Училищно образование“, по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2019 г.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 1,
т. 2 да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата
на предучилищното и училищното образование“, по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2019 г.
(4) Допълнителните трансфери се предоставя т по бюд жет и те на общ ини те от
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централния бюджет под формата на обща
су бси д и я за делег и ра н и т е о т д ърж а вата
дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния
бюджет с бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2019 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет, за 2019 г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a
от Закона за публичните финанси, т. 3 от
Решение № 271 на Министерския съвет от
2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието и т. 3 от
Решение № 172 на Министерския съвет от
2019 г. за одобряване на национални програми
за развитие на образованието.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката и на кметовете на съответните
общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1

Разпределение на допълнителните трансфери по общини
Община

Област

НП „Обу- НП „Осигуря- НП „За- НП „Иночение за ване на съвре- едно за
вации в
ИТ кари- менна образовсяко
действие“
ера“
вателна среда“
дете“
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)

Белица

Благоевград

2 000

2 000

Благоевград

Благоевград

9 150

9 150

Гоце Делчев

Благоевград

11 450

15 450

Гърмен

Благоевград

2 000

2 000

Петрич

Благоевград

6 000

8 000

Разлог

Благоевград

5 150

5 150

Сандански

Благоевград

2 000

44 689

Хаджидимово

Благоевград

5 150

5 150

Якоруда

Благоевград

2 000

2 000

Айтос

Бургас

7 150

7 150

Бургас

Бургас

93 850

163 822

Камено

Бургас

2 000

2 000

Карнобат

Бургас

7 150

7 150

Малко Търново

Бургас

2 000

2 000

Несебър

Бургас

7 150

7 150

Поморие

Бургас

2 000

2 000

Руен

Бургас

1 060

3 150

4 210

Созопол

Бургас

1 700

3 150

4 850

Средец

Бургас

1 920

Царево

Бургас

3 150

3 150

Белослав

Варна

2 000

2 000

Варна

Варна

40 350

44 350

4 000
2 000
42 689

23 220

46 752

4 000

Общо
(в лв.)

1 920
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НП „Обу- НП „Осигуря- НП „За- НП „Иночение за ване на съвре- едно за
вации в
ИТ кари- менна образовсяко
действие“
ера“
вателна среда“
дете“
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)

Вълчи дол

Варна

4 000

Девня

Варна

2 000

Долни чифлик

Варна

3 940

Дългопол

Варна

Провадия

Варна

Суворово

Варна

46 800

Велико Търново Велико Търново

2 000
2 000

Общо
(в лв.)

4 000
2 000
3 940

3 150

3 150

6 300

55 100

2 000

2 000

22 900

24 900

Горна Оряховица Велико Търново

2 000

2 000

Елена

Велико Търново

2 000

2 000

Лясковец

Велико Търново

5 150

9 150

Павликени

Велико Търново

3 150

3 150

Свищов

Велико Търново

2 000

6 000

Стражица

Велико Търново

2 000

2 000

Бойница

Видин

2 000

2 000

Брегово

Видин

3 150

3 150

Видин

Видин

27 750

29 450

Димово

Видин

2 000

2 000

Кула

Видин

2 000

2 000

Ново село

Видин

3 150

3 150

Бяла Слатина

Враца

2 000

6 000

50 900

Враца

Враца

9 902

13 450

23 352

Козлодуй

Враца

7 150

7 150

Мездра

Враца

2 000

2 000

Оряхово

Враца

6 300

6 300

Габрово

Габрово

11 450

13 444

4 000

4 000

15 450

61 210

4 000
4 000

1 700

42 900

1 994

Генерал Тошево Добрич
Добрич

Добрич

45 760

Каварна

Добрич

3 150

3 150

Ардино

Кърджали

2 000

2 000

Кирково

Кърджали

2 000

2 000

Крумовград

Кърджали

2 000

3 150

5 150

Кърджали

Кърджали

1 700

22 900

24 600

Момчилград

Кърджали

2 000

2 000

Дупница

Кюстендил

7 150

7 150

Кочериново

Кюстендил

2 000

2 000

Кюстендил

Кюстендил

13 450

13 450

Рила

Кюстендил

Сапарева баня

Кюстендил

Ловеч

Ловеч

Луковит

Ловеч

1 620

1 620
3 150

3 150

1 999

11 450

13 449

1 977

6 000

7 977
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НП „Обу- НП „Осигуря- НП „За- НП „Иночение за ване на съвре- едно за
вации в
ИТ кари- менна образовсяко
действие“
ера“
вателна среда“
дете“
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Тетевен

Ловеч

7 150

7 150

Троян

Ловеч

8 300

8 300

Берковица

Монтана

Вълчедръм

Монтана

Вършец

Монтана

3 150

3 150

Лом

Монтана

4 000

4 000

Медковец

Монтана

2 000

2 000

Монтана

Монтана

5 150

7 150

Чипровци

Монтана

2 000

2 000

Велинград

Пазарджик

10 300

10 300

Пазарджик

Пазарджик

2 000

15 450

17 450

Панагюрище

Пазарджик

1 940

6 300

8 240

Пещера

Пазарджик

2 000

2 000

Ракитово

Пазарджик

Брезник

Перник

2 000

2 000

Перник

Перник

21 450

21 450

Радомир

Перник

4 000

4 000

Белене

Плевен

3 150

5 150

Долна
Митрополия

Плевен

2 000

2 000

Долни Дъбник

Плевен

3 150

3 150

Плевен

Плевен

34 910

3 965

28 900

67 775

Червен бряг

Плевен

33 874

3 976

4 000

41 850

Кнежа

Плевен

2 000

5 150

7 150

Асеновград

Пловдив

5 150

5 150

Калояново

Пловдив

4 000

4 000

Карлово

Пловдив

6 300

14 166

„Марица“

Пловдив

Пловдив

Пловдив

Първомай

Пловдив

Раковски

Пловдив

„Родопи“

Пловдив

Садово

Пловдив

Стамболийски

3 150
4 000

2 000

1 800

2 000

7 866
64 626

3 150
4 000

1 800

10 300

10 300

5 800

65 550

135 976

850

3 150

4 000

9 450

9 450

3 150

3 150

2 000

48 686

Пловдив

9 450

9 450

Съединение

Пловдив

2 000

2 000

Хисаря

Пловдив

3 150

3 150

Исперих

Разград

2 000

2 000

Кубрат

Разград

1 720

4 000

5 720

Лозница

Разград

2 000

8 300

10 300

Разград

Разград

3 950

16 600

20 550

44 786

1 900
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НП „Обу- НП „Осигуря- НП „За- НП „Иночение за ване на съвре- едно за
вации в
ИТ кари- менна образовсяко
действие“
ера“
вателна среда“
дете“
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Самуил

Разград

Цар Калоян

Разград

Русе

Русе

Главиница

Силистра

Силистра

Силистра

Нова Загора

Сливен

Сливен

Сливен

Златоград

Смолян

Мадан

Смолян

Неделино

Смолян

2 000

2 000

Рудозем

Смолян

2 000

2 000

Смолян

Смолян

16 300

16 300

Чепеларе

Смолян

Столична

София-град

134 550

134 550

Антон

София област

2 000

2 000

Божурище

София област

2 000

2 000

Ботевград

София област

13 450

15 450

Горна Малина

София област

3 150

3 150

Етрополе

София област

3 150

3 150

Златица

София област

6 300

6 300

Ихтиман

София област

3 150

3 150

Копривщица

София област

6 300

6 300

Костенец

София област

4 000

4 000

Костинброд

София област

2 000

2 000

Мирково

София област

3 150

3 150

Правец

София област

6 300

6 300

Самоков

София област

7 150

9 150

Сливница

София област

Чавдар

София област

Челопеч

София област

Гълъбово

36 439

2 000

2 000

2 000

2 000

4 000

4 000

18 600

59 039

2 000

2 000

12 300

12 300

5 150

31 477

30 350

32 350

2 000

2 000

26 327
2 000
2 000

46 800

2 000

2 000

2 000

2 000

48 800

45 955

45 955
2 000

2 000

2 000

3 150

5 150

Стара Загора

2 000

3 150

5 150

Казанлък

Стара Загора

1 300

2 000

3 300

Николаево

Стара Загора

2 000

2 000

Стара Загора

Стара Загора

3 994

18 600

22 594

Чирпан

Стара Загора

1 870

2 000

3 870

Омуртаг

Търговище

8 000

8 000

Попово

Търговище

14 300

14 300

Търговище

Търговище

11 150

11 150

Димитровград

Хасково

5 150

5 150

Свиленград

Хасково

2 000

2 000

Харманли

Хасково

5 150

5 150
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Хасково

Област

ВЕСТНИК
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НП „Обу- НП „Осигуря- НП „За- НП „Иночение за ване на съвре- едно за
вации в
ИТ кари- менна образовсяко
действие“
ера“
вателна среда“
дете“
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)

Хасково

Общо
(в лв.)

19 450

19 450

Велики Преслав Шумен

6 000

6 000

Върбица

Шумен

3 150

3 150

Каспичан

Шумен

5 150

5 150

Никола Козлево Шумен

3 150

3 150

Нови пазар

Шумен

6 300

6 300

Смядово

Шумен

2 000

2 000

Шумен

Шумен

19 450

19 450

Стралджа

Ямбол

2 000

2 000

„Тунджа“

Ямбол

Ямбол

Ямбол

ОБЩО:

4 000
87 846

493 992

136 443

4 000

8 000

13 150

13 150

1 208 000

1 926 281
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217
ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат
предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално
радио и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за общински съветници
и за кметове през 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети
заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за общински
съветници и за кметове през 2019 г., както следва:
1. Телевизионни предавания:
Цена (в левове)
ТЕЛЕВИЗИОНЕН
К АНАЛ

ДЕН ОТ
СЕДМИЦАТА

Клип
до 30
секунди

ПОНЕДЕЛНИК –
ПЕТЪК
БНТ 1
СЪБОТА –
НЕДЕЛЯ

БНТ 2

ЧАСОВИ
ПОЯС

ПОНЕДЕЛНИК –
НЕДЕЛЯ

08:30 – 09:00

825

17:30 – 18:00

715

20:30 – 21:00

2 255

23:00 – 23:30

1 650

08:30 – 09:00

880

17:30 – 18:00

905

20:30 – 21:00

2 800

22:30 – 23:00

1 200

08:30 – 09:00

180

17:30 – 18:00

250

21:00 – 22:00

250

23:00 – 23:30

220

Предизборен
Дискусионрепортаж
Интервю*** ни форми
(хроника)*
(дебати)****
90 секунди

60 секунди

60 секунди

1 980**

215

200

300**

120

140
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Цена (в левове)

ТЕЛЕВИЗИОНЕН
К АНАЛ

ДЕН ОТ
СЕДМИЦАТА

ЧАСОВИ
ПОЯС

Клип
до 30
секунди

ПОНЕДЕЛНИК –
ПЕТЪК
БНТ 4
СЪБОТА –
НЕДЕЛЯ

08:30 – 09:00

150

17:30 – 18:00

250

20:30 – 21:00

300

23:00 – 23:30

200

08:30 – 09:00

150

17:30 – 18:00

250

20:30 – 21:00

300

22:30 – 23:00

200

Предизборен
Дискусионрепортаж
Интервю*** ни форми
(хроника)*
(дебати)****
90 секунди

60 секунди

60 секунди

300**

-

-

Забележки:
* Цената за предизборен репортаж (хроника) по БНТ 1 включва и
цена за изработка, а по БНТ 2 и БНТ 4 – само за излъчване.
** Ако платеният репортаж (хрониката) е с продължителност до
60 секунди, цената се намалява с 30 на сто.
*** Цената за интервю се изчислява линейно за всяка следваща
минута.
**** Цената за дебат се изчислява линейно за всяка следваща минута.
БНТ 1 – Национален политематичен канал с излъчване 24 часа в
денонощието.
БНТ 2 – Национален политематичен канал с излъчване 24 часа в
денонощието.
БНТ 4 – Програма за българите, живеещи извън територията на
страната, 24 часа в денонощието.

Цената за агитационен к лип над
30 секунди се изчислява по следната
коефициентна скала:
Продължителност Коефициент към
в секунди
30 секунди
31 – 32

100 %

33 – 37

120 %

38 – 42

140 %

43 – 47

160 %

48 – 52

180 %

53 – 57

190 %

58 – 60
200 %
Всички цени са в левове без включен данък
върху добавената стойност (ДДС).

2. Стойност на агитационни клипове по
програмите на Българското национално радио (БНР):
а) излъчване на к липове по програма
„Хоризонт“:
Понеделник – неделя
Часови пояс
до 30 секунди
до 1 минута
06:00 – 13:00
200 лв.
400 лв.
13:00 – 22:00
180 лв.
360 лв.
22:00 – 06:00
50 лв.
100 лв.

б) излъчване на к липове по програма
„Христо Ботев“:
Понеделник – неделя
Часови пояс
до 30 секунди
до 1 минута
06:00 – 13:00
90 лв.
180 лв.
13:00 – 23:00
50 лв.
100 лв.

в) стойност на клипове, излъчвани по регионалните програми и Радио България на БНР:
Понеделник – неделя
Часови пояс
до 30 секунди
до 1 минута
06:00 – 13:00
35 лв.
70 лв.
13:00 – 23:00
25 лв.
50 лв.

3. Хроники (отразяване на актуални събития):
а) по програма „Хоризонт“ – 300 лв. за
1 минута;
б) по регионални програми на БНР – 35 лв.
за 1 минута.
4. Диспути:
а) по програма „Хоризонт“ – 70 лв. за
1 минута;
б) по програма „Христо Ботев“ – 50 лв.
за 1 минута;
в) по регионални програми на БНР – 25 лв.
за 1 минута.
5. Други форми:
а) по програма „Хоризонт“:
аа) визитка – 200 лв. за 1 минута (максимална продължителност до 3 мин.);
бб) репортаж/интервю – 200 лв. за 1 минута
(максимална продължителност до 3 мин.);
вв) дискусии – 200 лв. за 1 минута;
б) по програма „Христо Ботев“:
аа) визитка – 100 лв. за 1 минута (максимална продължителност до 3 мин.);
бб) репортаж/интервю – 100 лв. за 1 минута
(максимална продължителност до 3 мин.);
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в) по регионални програми на БНР:
аа) визитка – 30 лв. за 1 минута (максимална продължителност до 3 мин.);
бб) интервю – 50 лв. за 1 минута (максимална продължителност до 3 мин.);
вв) репортаж – 50 лв. за 1 минута (максимална продължителност до 3 мин.).
6. Банери на интернет страницата на Българското национално радио:
а) стандартни банери (статични или анимирани с вграден линк) в сайта на Българското
национално радио (www.bnr.bg) на страница
„Местни избори 2019“:
РЕКЛАМЕН
ФОРМАТ
Medium Rectangle
300 × 250 px
Billboard 970 × 250 px
Half Page 300 × 600 px
Horizontal Banner
729 × 90 px

За
1 ден

За 1 седмица

70 лв.
115 лв.
80 лв.

450 лв.
700 лв.
500 лв.

70 лв.

450 лв.

Забележки:
– в цената не е включена изработката на банер;
– срок за подаване – 3 работни дни преди датата
на публикуване на банера;

б) стандартни банери (статични или анимирани с вграден линк) в сайтовете на регионалните радиостанции на Българското
национа лно радио – Благоевг рад, Бу ргас,
Варна, Видин, Кърджали, Пловдив, София,
Стара Загора и Шумен:
РЕКЛАМЕН
За
За 1 седФОРМАТ
1 ден
мица
Medium Rectangle
300 × 250 px
25 лв.
150 лв.
Billboard 970 × 250 px
45 лв.
250 лв.
Half Page 300 × 600 px
30 лв.
200 лв.
Horizontal Banner
729 × 90 px
45 лв.
250 лв.
Забележки:
– в цената не е включена изработката на банер;
– срок за подаване – 3 работни дни преди датата
на публикуване на банера;
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в) изработка на банер:
аа) статичен банер – 150 лв.;
бб) динамичен банер – 300 лв.
7. ПР материал в сайта на Българското
национално радио (www.bnr.bg) на страница
„Местни избори 2019“ или в сайтовете на
регионалните радиостанции на Българското
национално радио – Благоевград, Бургас,
Варна, Видин, Кърджали, Пловдив, София,
Стара Загора и Шумен:
а) текст (до 2000 знака) + до 2 снимки
(размер 16 × 9) – 50 лв. за 1 ден; 250 лв. за
периода на цялата кампания без оглед на
датата на публикуване;
б) текст (до 2000 знака) + до 2 снимки
(размер 16 × 9) + звуков файл (до 1 мин.) –
70 лв. за 1 ден; 300 лв. за периода на цялата
кампания без оглед на датата на публикуване.
Забележки:
– продължителност на кампанията – 1 ден в
началната страница на „Местни избори 2019“,
след което остава в архива на страницата до
приключването на кампанията;
– цените важат за готови материали;
– срок за подаване – 24 часа преди публикуването на ПР материалите.

8. Видео съдържание:
а) позициониране на предизборен видео(телевизионен) клип в сайта на БНР (www.
bnr.bg) на страница „Местни избори 2019“ и
в официалния канал на Българското национално радио в „YouТube“ – 400 лв. за 1 брой
клип с продължителност до 3 минути;
б) заснема не и мон та ж о т експер т ен
екип от Българското национално радио на
1 видеоклип с продължителност до 3 мин.
с представяне на кандидат и отговори на
предварително определени въпроси; разпространяване на клипа в онлайн платформите
на БНР – bnr.bg, социални мрежи (YouTube,
Facebook, Instagram), анонсиране на специалната секция за „Местни избори 2019“ за
периода на предизборната кампания – 600 лв.
9. Изработка на агитационен клип:

БНР – София

Благоевград

Бургас

Варна

Видин

150 лв.

60 лв.

60 лв.

60 лв.

60 лв.

Кърджали Пловдив Стара Загора Шумен
60 лв.

60 лв.

60 лв.

60 лв.

Забележка. Цените са в левове без ДДС.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 197 от Изборния кодекс.
§ 2. Постановлението влиза в сила на 4 септември 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 19
от 23 август 2019 г.

за придобиване на квалификация по професията „Данъчен и митнически посредник“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията
344020 „Данъчен и митнически посредник“
от област на образование „Стопанско управление и администрация“ и професионално
направление 344 „Счетоводство и данъчно
облагане“ 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 344020 „Данъчен и митнически посредник“ съгласно приложението към тази наредба
определя изискванията за придобиването на
трета степен на професионална квалификация за специалност 3440201 „Митническа и
данъчна администрация“ и на втора степен на
професионална квалификация за специалност
3440202 „Митническо и данъчно обслужване“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6
от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват типови учебни
планове за ученици, учебни планове за лица,
навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към
кандидатите, описанието на професията, единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията
344020 „Данъчен и митнически посредник“
включва общата, отрасловата и специфичната
професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които гарантират
на обучаемия възможността за упражняване
на професията след завършване на обучението.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3,
разработени въз основа на тази наредба, се
прилагат от учебната 2019/2020 г. за учениците,
които от тази година започват обучението си за
придобиване на професионална квалификация
по професията.
(2) Учениците, които са приети за обучение
за придобиване на професионална квалификация по професията в системата на училищното
образование до учебната 2018/2019 г. включително, се обучават и завършват обучението
си по учебните планове и учебните програми,
които са действали при постъпването им.
(3) Лицата, навършили 16 години, които към
влизане в сила на тази наредба се обучават в
квалификационен курс, завършват обучението
си по учебните планове и учебните програми,
по които са започнали.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за
предучилищното и училищното образование и
отменя Наредба № 26 от 2012 г. за придобиване
на квалификация по професията „Данъчен и
митнически посредник“ (ДВ, бр. 14 от 2012 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията
„Данъчен и митнически посредник“
Професионално направление:
344

Счетоводство и данъчно облагане

Наименование
на професията:
344020

Данъчен и митнически посредник

Специалности:

С т епен н а Ниво Ниво
п р о ф е с и о - по
по
на лна к ва- НКР ЕКР
лификация:

3440201 Митническа
и данъчна администрация

Трета

4

4

3440202 Митническо
и данъчно обслужване

Втора

3

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)
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За придобиване на степен на професионална
квалификация по професията „Данъчен и митнически посредник“ 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:
За ученици:
за втора степен – завършено основно образование;
за трета степен – завършено основно образование.
За лица, навършили 16 години:
за втора степен – завършен първи гимназиален етап;
за трета степен – придобито право за явяване
на държавни зрелостни изпити или придобито
средно образование.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо
професионално образование и обучение са:
за втора степен – придобита първа степен
на професионална квалификация от същата
област на образование;
за трета степен – придобита втора степен
на професионална квалификация от същата
област на образование.
Здравословното състояние на кандидата се
удостоверява с медицински документ, доказващ,
че професията, по която желае да се обучава,
не му е противопоказна.
1.2. Валидиране и професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Данъчен и митнически посредник“
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.)
Данъчният и митнически посредник подпомага физическите и юридическите лица в
дейностите по изпълнение на митническите и
данъчните им задължения.
Данъчният и митнически посредник извършва трудови дейности, свързани с данъчното и
митническото законодателство. Той предоставя
информация по икономически въпроси, отнасящи се до прилагането на данъчното и митническото законодателство. Привежда аргументи
за спазването на данъчните и митническите
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задължения, своевременното погасяване на публичните вземания, реда на тяхното обезпечаване
и последиците от принудително изпълнение.
Съобразява дейността си с отговорностите,
които носи при неизпълнени, лошо изпълнени
или несвоевременно изпълнени митнически и
данъчни задължения, свързани с облагаемите
процеси. Митническият и данъчен посредник
подлежи на санкции при настъпване на вреди
от дейността, свързана с данъчно и митническо
обслужване.
Данъчният и митнически посредник спазва
нормативните актове, регламентиращи митническата и данъчната дейност и вътрешнофирмените правилници и разпоредби.
Данъчният и митнически посредник ориентира търговците и данъчните субекти в
структурата и организацията на институциите,
администриращи митническия и данъчния
процес. Разяснява функциите и правомощията
на митническата и данъчната администрация
съобразно компетентността на звената и органите в тях.
Данъчният и митнически посредник събира,
селектира, преработва, съхранява и предоставя
информация, отнасяща се до митническата и
данъчната дейност на икономическите оператори. Изготвя сведения, данни, извлечения и др.,
като гарантира точността на информацията и
спазването на нормативните изисквания. Следи
за промените, свързани с организацията, технологията, методологията и изпълнението на
данъчните и митническите дейности и погасяването на данъчни и митнически задължения.
Посредничи при предоставянето на отговори
от компетентни органи на запитвания на икономическите оператори и данъчните субекти.
При обработка на митнически документи
ползва чужд език.
Данъчният и митнически посредник обслужва физически и юридически лица за митническите и данъчните им задължения, отговорности
и последиците от принудителното изпълнение
на данъчни вземания. Той консултира по въпроси, отнасящи се до компетентностите на
различните звена на митническата и данъчната
администрация, както и по общи въпроси на
митническото и данъчното законодателство.
Данъчният и митнически посредник ползва
приложни програмни продукти и международни системи за информация. Работи с офис
техниката на работното си място – компютър,
принтер, скенер, факс, копирна машина, телефон, апарат за унищожаване на документи,
касов апарат, други фискални устройства. Извършва подготвителни и заключителни работи,
свързани с организация на работното място.
Отчита извършената дейност пред прекия си
ръководител и спазва етични норми на поведение при общуването с колеги и клиенти.
Данъчният и митнически посредник разполага
с възможности за попълването, проверяването,
предаването и отчитането на документите, об-
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служващи митническата и данъчната дейност.
Познава и използва софтуерните продукти, които подпомагат бързото и обективно съставяне
и обработване на данъчната и митническата
документация. Притежава способността да се
ориентира в документооборота на участниците в
данъчния и митническия процес. Решава проблеми, свързани с изготвянето, съхраняването
и движението на документираната информация в различните етапи от реализирането на
митническите и данъчните процедури.
Данъчният и митнически посредник своевременно предоставя на физически лица необходимите им митнически и данъчни документи
и познава начина за попълването им. Той
приема, обработва и съхранява митнически
и данъчни документи, извършва подготовка и
проверка на документи за данъчна регистрация,
изчислява митни сборове, отчита данъчните
вземания, лихви и глоби, наложени от митническата и данъчната администрация. Следи за
събираемостта на митата, митническите такси
и данъците. Прилага в рамките на своята компетентност тарифните и нетарифните мерки на
търговската политика на ЕС.
Данъчният и митнически посредник участва
в комуникацията със страните в митническия
и данъчния процес, като проявява професионализъм, толерантност, отговорност, инициативност, лоялност, екипност, организираност,
креативност, коректност и други характеристики, предоставящи възможност за изпълнение
на митническите и данъчните ангажименти.
Демонстрира конструктивност при намиране
на решения в казуси, които имат повишена
правна и фактическа сложност. Данъчният и
митнически посредник трябва да има личностни качества, като: умения за работа в екип;
работа с клиенти; инициативност; способност
за анализ и оценка на голямо количество
информация в кратки срокове; прецизност;
наблюдателност; точност; комуникативност; да
спазва морално-етични норми на поведение и
да не е конфликтна личност.
Данъчният и митнически посредник носи
отговорност за материалните и финансовите
вреди, настъпили в резултат на неправилно
изпълнение на трудовите задачи. Изисква необходимата информация и носи отговорност
за нейното коректно използване при митническото и данъчното обслужване. Отговаря за
опазването на поверените му стоки, както и
носи отчетническа отговорност във връзка с
поверените му парични и материални ценности.
През по-голямата част от времето данъчният и митнически посредник работи в офис с
нормирано работно време. При необходимост
посещава митнически и данъчни подразделения,
складове, товарни терминали, офиси на контрагенти (доставчици, дистрибутори, транспортни
фирми, товародатели) и др.
2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение
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Лицата, придобили втора степен на професионална квалификация по професията
„Данъчен и митнически посредник“, могат да
продължат обучението си за придобиване на
трета степен на професионална квалификация
по същата професия или за придобиване на
квалификация по друга професия от професионално направление „Счетоводство и данъчно
облагане“, като резултатите от ученето по
общата професионална подготовка и по част
от отрасловата професионална подготовка се
признават.
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията
„Данъчен и митнически посредник“, могат да
продължат обучението си по друга професия от
професионално направление „Счетоводство и
данъчно облагане“, като резултатите от ученето
по общата професионална подготовка и по част
от отрасловата професионална подготовка се
признават.
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.
Лице, придобило втора или трета степен на
професионална квалификация по професията
„Данъчен и митнически посредник“, може да
заема следните длъжности от НКПД:
3322 Търговски представители: 3322-3003
Търговски представител, 3323-3005 Специалист,
доставки, 3324-2004 Търговски посредник;
3331 Агенти по спедиция на товари: 33313002 Агент, експедиция на товари, 3331-3007
Организатор карго внос/износ, 3331-3009 Организатор склад под митнически контрол, 33313010 Митнически брокер, 3331-3011 Отговорник
митнически брокери, 3331-3012 Отговорник
митническа обработка;
3341 Офис мениджъри: 3341-3005 Административен специалист с контролни функции,
3341-3006 Специалист с контролни функции,
въвеждане на данни;
3351 Митнически и гранични инспектори:
3351-3002 Инспектор, митнически документи,
3351-3004 Митнически инспектор, 3351-3005
Старши митнически инспектор, 3351-3006 Главен митнически специалист, 3351-3008 Митнически сътрудник, 3351-3009 Младши митнически
специалист; 3351-3010 Старши митнически
специалист, 3351-3011 Митнически дознател;
3359 Приложни специалисти в държавната
администрация: 3359-3009 Специалист, държавна администрация, както и на други длъжности,
допълнени при актуализиране на НКПД.
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3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на Единиците резултати от учене
(ЕРУ) по видове професионална подготовка
за специалност „Митническо и данъчно обслужване“ – втора степен на професионална
квалификация
ЕРУ по общата професионална подготовка – единна за всички професии с втора степен
на професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
1.1. РУ Създава организация за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд
на работното място
1.2. РУ Участва в създаването на организация
за осъществяване на превантивна дейност по
опазване на околната среда
1.3. РУ Създава организация за овладяването
на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Предприемачество
2.1. РУ Познава основите на предприемачеството
2.2. РУ Формира предприемаческо поведение
2.3. РУ Участва в разработването на бизнес
план
ЕРУ 3. Икономика
3.1. РУ Познава основите на пазарната
икономика
3.2. РУ Познава характеристиките на производствената дейност в предприятие
ЕРУ по отрасловата професионална подготовка – единна за професиите от професионално направление „Счетоводство и данъчно
облагане“ – втора степен на професионална
квалификация
ЕРУ 4. Комуникация и чужд език
4.1. РУ Общува ефективно в работния екип
4.2. РУ Осъществява ефективна бизнес
комуникация
4.3. РУ Комуникира успешно на чужд език
във връзка с професията
ЕРУ 5. Информационни и комуникационни
технологии
5.1. РУ Обработва информация с ИКТ
5.2. РУ Комуникира чрез ИКТ
5.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
5.4. РУ Осигурява сигурност при работата с
ИКТ, вкл. лични данни и данъчноосигурителна
информация при работа с ИКТ
5.5 РУ Решава проблеми при работата с ИКТ
ЕРУ 6. Организация на труда
6.1. РУ Организира работния процес
6.2. РУ Отговаря за разпределението на
дейностите в работния процес
ЕРУ 7. Счетоводство
7.1. РУ Познава основните принципи на
счетоводната дейност
7.2. РУ Прилага счетоводните принципи при
отчитането на стопанските операции
7.3. РУ Оперира с първични и вторични
счетоводни документи
ЕРУ 8. Данъчно облагане
8.1. РУ Познава основните елементи и принципи на данъчното облагане
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8.2. РУ Прилага начините и технологиите
за определяне на данъка
8.3. РУ Оперира с първични и вторични
данъчни документи
ЕРУ 9. Икономически анализ
9.1. РУ Познава основните технически инструменти на анализа
9.2. РУ Анализира динамиката в дейността
на предприятията
9.3. РУ Анализира динамиката на разходите, приходите и резултатите от дейността на
предприятията
ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Митническо и данъчно
обслужване“ – втора степен на професионална
квалификация
ЕРУ 10. Данъчно обслужване
10.1. РУ Познава правния статут и дейностите
на Националната агенция за приходите
10.2. РУ Организира дейностите по осъществяване на данъчното обслужване
10.3. РУ Разработва комплекс от услуги, насочени към външната и вътрешната търговска
дейност на представляваните данъчнозадължени лица
ЕРУ 11. Данъчно консултиране
11.1. РУ Познава данъчните процедури
11.2. РУ Избира законовите процедури,
подходящи за дейността на данъчния субект
11.3. РУ Реализира оформянето на данъчни
документи
ЕРУ 12. Данъчна документация
12.1. РУ Познава и оформя търговски документи
12.2. РУ Познава и оформя транспортни
документи
12.3. РУ Познава и оформя данъчни документи
ЕРУ 13. Митническо представителство
13.1. РУ Познава правния статут на митническия представител
13.2. РУ Организира дейностите по осъществяване на митническо представителство
13.3. РУ Разработва комплекс от услуги,
насочени към външнотърговската дейност на
представляваните лица
ЕРУ 14. Митническо обслужване
14.1. РУ Познава митническите режими и
процедури
14.2. РУ Избира средства и способи на митнически контрол
14.3. РУ Реализира митническото оформяне
на обмитяваните стоки
ЕРУ 15. Митническа документация
15.1. РУ Познава и оформя външнотърговски документи
15.2. РУ Познава и оформя транспортни
документи
15.3. РУ Познава и оформя митнически
документи
15.4. РУ Познава и оформя други специфични документи, свързани с митническата
обработка на стоки
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3.2. Списък на Единиците резултати от
учене (ЕРУ) за специалност „Митническа и
данъчна администрация“ – трета степен на
професионална квалификация
ЕРУ по общата професионална подготовка – единна за всички професии с трета степен
на професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 16. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
16.1. РУ Създава организация за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд
на работното място
16.2. РУ Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност
по опазване на околната среда
16.3. РУ Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 17. Предприемачество
17.1. РУ Познава основите на предприемачеството
17.2. РУ Формира предприемаческо поведение
17.3. РУ Участва в разработването на бизнес
план
ЕРУ 18. Икономика
18.1. РУ Познава основите на пазарната
икономика
18.2. РУ Познава характеристиките на производствената дейност в предприятие
ЕРУ по отрасловата професионална подготовка – единна за професиите от професионално направление „Счетоводство и данъчно
облагане“ – трета степен на професионална
квалификация
ЕРУ 19. Комуникация и чужд език
19.1. РУ Общува ефективно в работния екип
19.2. РУ Осъществява ефективна бизнес
комуникация
19.3. РУ Комуникира успешно на чужд език
във връзка с професията
ЕРУ 20. Информационни и комуникационни
технологии
20.1. РУ Обработва информация с ИКТ
20.2. РУ Комуникира чрез ИКТ
20.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
20.4. РУ Осигурява сигурност при работата с
ИКТ, вкл. лични данни и данъчноосигурителна
информация при работа с ИКТ
20.5. РУ Решава проблеми при работата с
ИКТ
ЕРУ 21. Организация на труда
21.1. РУ Организира работния процес
21.2. РУ Отговаря за разпределението на
дейностите в работния процес
ЕРУ 22. Счетоводство
22.1. РУ Познава основните принципи на
счетоводната дейност
22.2. РУ Прилага счетоводните принципи
при отчитането на стопанските операции
22.3. РУ Оперира с първични и вторични
счетоводни документи
ЕРУ 23. Данъчно облагане
23.1. РУ Познава основните елементи и
принципи на данъчното облагане
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23.2. РУ Прилага начините и технологиите
за определяне на данъка
23.3. РУ Оперира с първични и вторични
данъчни документи
ЕРУ 24. Икономически анализ
24.1. РУ Познава основните технически
инструменти на анализа
24.2. РУ Анализира динамиката в дейността
на предприятията
24.3. РУ Анализира динамиката на разходите, приходите и резултатите от дейността
на предприятията
ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалност „Митническа и данъчна
администрация“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 25. Данъчна администрация
25.1. РУ Прилага правната уредба, уреждаща
данъчния контрол
25.2. РУ Познава структурата, функциите и
задачите на Националната агенция за приходите
25.3. РУ Участва в изпълнението на предоставяните от данъчната администрация услуги
ЕРУ 26. Данъчно обслужване
26.1. РУ Познава данъчните процедури
26.2. РУ Избира подходящи средства и способи на данъчния контрол
26.3. РУ Контролира спазването на процедурите по данъчното облагане
ЕРУ 27. Данъчна документация
27.1. РУ Познава търговските документи
27.2. РУ Познава транспортните документи
27.3. РУ Познава и оформя данъчните документи
ЕРУ 28. Митническа администрация
28.1. РУ Познава структурата, функциите
и задачите на митническата администрация
28.2. РУ Прилага специфичната правна
уредба на митническия контрол
28.3. РУ Участва в изпълнението на предоставяните от митническата администрация услуги
ЕРУ 29. Митнически контрол
29.1. РУ Познава митническите режими и
процедури
29.2. РУ Избира подходящи средства и способи на митническия контрол
29.3. РУ Спазва изискванията за оформяне
на обмитяваните стоки на клиенти
ЕРУ 30. Митническа документация
30.1. РУ Познава външнотърговските документи
30.2. РУ Познава транспортните документи
30.3. РУ Познава и оформя митнически
документи
30.4. РУ Познава и оформя други специфични документи, свързани с митническата
обработка на стоки
3.3. Описание на ЕРУ за специалност „Митническо и данъчно обслужване“ – втора степен
на професионална квалификация
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ЕРУ по общата професионална подготовка – единна за всички професии с втора степен на
професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1
Наименование на
единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Данъчен и митнически посредник

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

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
· Познава рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
· Познава 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

·П
 рилага мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при различни трудови
дейности
· Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)
· Прилага 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
· Познава 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 други при спазване технологията за събиране
и рециклиране

Компетентности

· Съдейства при анализиране възможните причини за екологично замърсяване

Резултат от учене 1.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

·
·
·
·
·
·

Умения

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

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

·П
 редотвратява 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 За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Владее теоретичните знания за:
· х игиенните норми;
· здравословните и безопасни условия на труд на работното място;
· 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:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 2.1:
Знания

Предприемачество
3
3
Данъчен и митнически посредник

3–4
3–4
Познава основите на предприемачеството
· Знае същността на предприемачеството
· Знае видовете предприемачески умения
Умения
· А нализира практически примери за успешно управление на дейността на фирмата
Компетентности
· Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности
Резултат от учене 2.2:
Формира предприемаческо поведение
Знания
· Познава характеристиките на предприемаческото поведение
· Знае видовете предприемаческо поведение
Умения
· Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
Компетентности
· Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности
Резултат от учене 2.3:
Участва в разработването на бизнес план
Знания
· Познава 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 фирмата
Компетентности
· В екип разработва проект на бизнес план
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Владее основните теоретични постановки в областта на предприемачеството
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на описания
проблем в зададения казус/сценарий
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ЕРУ 3
Наименование на
единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Данъчен и митнически посредник

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

·
·
·
·

Умения

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

Компетентности

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

Резултат от учене 3.2:

Познава характеристиките на производствената дейност в предприятие

Знания

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

Умения

· Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на предприятието

Компетентности

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

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

Средства за оценяване: Средство 1:
· Писмен изпит/тест
Средство 2:
· К азус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема
в зададения казус/сценарий

ЕРУ по отрасловата професионална подготовка – единна за професиите от професионално
направление „Счетоводство и данъчно облагане“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 4
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Комуникация и чужд език

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Данъчен и митнически посредник

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 4.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

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

Умения
Компетентности

3

3–4

·К
 омуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно
работния протокол
· Поема отговорности при работа в екип
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Резултат от учене 4.2:
Знания

Осъществява ефективна бизнес комуникация
· Познава етичните норми на комуникацията
· Познава правилата за вербална и невербална комуникация
· Познава ефективното поведение при конфликти
· Познава правилата и изискванията за делова кореспонденция
Умения
· Разпознава и избягва конфликтни ситуации
· 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
· Провежда ефективна комуникация с клиентите съобразно индивидуалните
им характеристики
· Провежда разговор с клиенти с цел консултиране и съгласуване на услуги
· Разбира и уважава изискванията на клиентите и защитава интересите на
организацията
Резултат от учене 4.3: Комуникира успешно на чужд език във връзка с професията
Знания
· Познава професионалната терминология на чужд език
Умения
· Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др.)
· Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
· Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и
клиенти
Компетентности
· Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми
Средства за оценяване: Средство 1:
· Разговори на професионални теми на чужд език
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна среда

ЕРУ 5
Наименование на
единицата:

Информационни и комуникационни технологии

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Данъчен и митнически посредник

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 5.1:

Обработва информация с ИКТ

Знания

·И
 зброява интернет търсачки и мотивира избора си на определени сред тях
· Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене
· Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
и начини за оценка на надеждността ѝ
· Обяснява същността на уеб каналите (RSS и други) за получаване на информация
· Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители
· Знае начините за създаване на поддиректории (папки)
· 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)
· Познава различни доставчици на облачни услуги
· Познава основните изисквания по отношение сигурността на информацията,
работа с лични данни и данъчноосигурителна информация (ДОИ)
· Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и други)
· Използва уеб канали (RSS и други) за получаване на информация
· С равнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на набор от допълващи се критерии

Умения
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Компетентности
Резултат от учене 5.2:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 5.3:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 5.4:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 5.5:
Знания
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·З
 аписва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио-, видео-, уеб страници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)
· Използва облачни услуги за съхранение на информация
· Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
· О рганизира и въвежда правила и политики по опазване на информацията на
работното място
· Използва способите за опазване на личните данни и ДОИ
· Демонстрира свободно владеене на ИКТ при обработването на информация
· Защитава самостоятелно информацията от злонамерени действия
Комуникира чрез ИКТ
· Изброява доставчици на услугата електронна поща
· Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
· Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
· Обяснява принципите за онлайн пазаруване и плащане
· Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания
и опит в областта на професията
· Обяснява употребата на електронен подпис
· Използва електронна поща
· Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
· С поделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията
· Използва множество електронни услуги, като пазаруване онлайн, електронно
банкиране, взаимодействие с държавни институции и други
· Използва електронен подпис за авторизация
· Обменя знания и опит в онлайн общности
· Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
Създава цифрово съдържание с ИКТ
· Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
· Познава функционалностите на редакторите за създаване и поддръжка на
шаблонни интернет страници и/или блогове
· С ъздава сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио,
видео) с различни оформления
· Редактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг
· Използва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове
· Демонстрира свободно владеене на ИКТ при създаването на електронно
съдържание
Осигурява сигурност при работата с ИКТ, вкл. лични данни и данъчноосигурителна информация при работа с ИКТ
· Познава голяма част от известните рискове за сигурността при работа онлайн
· Знае функциите на защитните стени и на антивирусните програми
· Познава начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
· Знае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот и
околната среда
· И дентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
· А ктивира филтри на електронна поща против спам
· Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер
· Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма
· Защитава файлове с криптиране или с пароли
· Прилага мерки за пестене на енергия
· С пособен е да защити комплексно от злонамерени действия електронната
среда, в която работи
Решава проблеми при работата с ИКТ
· Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използването на
цифрови технологии
· Познава начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система
и друг софтуер
· Познава възможностите за актуализиране на собствените си цифрови умения
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Умения

·И
 збира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение,
софтуер или услуга за решаване на проблеми
· Променя настройките и опциите на операционната система или друг софтуер
при решаване на проблеми
·
С пособен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при
Компетентности
работа с ИКТ
Средства за оценяване: Средство 1:
· Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по
зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
· Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по
електронната поща
Средство 3:
· Изпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформлението
на цифрово съдържание
Средство 4:
· Изпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено електронно съобщение
Средство 5:
· Изпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер
Средство 6:
· Тест
Условия за провеждане · Учебен/компютърен кабинет
· Персонален компютър или лаптоп
на оценяването:
· Достъп до интернет
Критерии за оценяване: · 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:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 6.1:
Знания

Организация на труда
3
3
Данъчен и митнически посредник

3–4
3–4
Организира работния процес
· Познава структурата на стопанските организации
· Познава методи за нормиране на работния процес
· Познава нормативните документи, свързани с професията
· Познава планирането на ресурси, свързани с работния процес
Умения
· П ланира работния процес
· С ъставя график на работните задачи
· С пазва основните нормативни актове, свързани с професията
Компетентности
· Е фективно организира работния процес
· Предлага и мотивира необходимостта от промени в работата
Резултат от учене 6.2: Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес
Знания
· Познава видовете дейности
· Познава изискванията за изпълнение на видовете дейности
· Познава начините за организация на дейностите в работния процес
Умения
· О рганизира дейностите
· С пазва и следи етичните норми на поведение
· Участва в изграждането на ефективна работна среда
Компетентности
· С ъздава и поддържа етична работна среда
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
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Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Дефинира теоретични понятия при организацията на работния процес
За средство 2:
· Дефинира теоретични понятия при разпределението на дейностите в работния процес

ЕРУ 7
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Счетоводство

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Данъчен и митнически посредник

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 7.1:

Познава основните принципи на счетоводната дейност

Знания

·
·
·
·
·

Умения

Компетентности
Резултат от учене 7.2:
Знания

Умения

Компетентности

Резултат от учене 7.3:
Знания

3

3–4

 арактеризира отчетните обекти в предприятията
Х
Познава действащото в страната счетоводно законодателство
Описва принципите и методите на счетоводното отчитане
Обяснява методите за стойностно оценяване и калкулация
Оценява значението и ролята на счетоводната информация за ефективното
управление на стопанските процеси в предприятието
· Начислява текущо разходите и приходите към момента на тяхното възникване
· Прилага принципа за действащо предприятие съгласно Закона за счетоводството
· Разбира последствията от нарушаване на нормативните изисквания, свързани с
организацията на счетоводната дейност
· Взема самостоятелно решения относно приложението на счетоводните принципи и методи, като проявява инициативност и креативност
Прилага счетоводните принципи при отчитането на стопанските операции
·П
 ознава правилата за организация на счетоводната дейност във всички сфери
на стопанството
· Познава характеристиките на търговските сделки, в т.ч. и на сделките с трети
страни и на сделките в рамките на страните – членки на ЕС
· Познава статистическите методи, които се използват в текущата счетоводна
обработка и за анализ на финансово-счетоводната информация
· Планира ежедневната си работа и отчита изпълнението на поставените задачи
· Организира своята дейност в съответствие със сроковете, които са нормативно
определени или поставени от прекия ръководител
· Води синтетични и аналитични счетоводни сметки – откриване, завеждане и
приключване
· Използва специализирани счетоводни програмни продукти и програмните
продукти, които са предоставени от структурите на държавната администрация – Национална агенция за приходите, Национален осигурителен институт
и др.
· Използва електронен подпис при изпращане на данни, справки, отчети и други
към ползвателите на конкретната информация
· Прилага и спазва стриктно изискванията, посочени в нормативните актове,
свързани с отчетността в предприятията: Закон за корпоративното подоходно
облагане (ЗКПО), Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК), Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), Закон за акцизите и данъчните складове
(ЗАДС), Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) и други
· А нализира състоянието на отчетните обекти
· Участва отговорно в организирането и осъществяването на счетоводната дейност в предприятието в унисон с действащите счетоводни принципи
Оперира с първични и вторични счетоводни документи
·П
 ознава образците и реквизитите на стандартизираните счетоводни документи
и правилата за тяхното изготвяне и обработване
· Познава документооборота на стопанската дейност в предприятието и текущото счетоводно отчитане на протичащите стопански операции и процеси
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Умения

· С
 ъставя, обработва, сортира и съхранява работна (счетоводна) документация на конкретно работно място в предприятието
· С ъставя (попълва) вярно и точно стандартизираните първични счетоводни
документи
· С ъставя (попълва) вярно и точно документи, свързани с търговски сделки
с трети страни и със страните – членки на ЕС
· С ъставя (попълва) вярно и точно документи, свързани с разплащанията в
страната и с чужбина
· Прилага правилата за коригиране на допуснати грешки при съставяне (попълване) на счетоводни документи
Компетентности
· С амостоятелно изготвя конкретни първични и вторични счетоводни документи, като съобразява приложението им в процеса по счетоводно отчитане на описаните в тях стопански операции
· Участва отговорно в процесите по изготвянето на документите, свързани
със счетоводното приключване – месечно, тримесечно, годишно, съгласно
правилата на приложимата счетоводна политика в предприятието
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· П исмено развиване на въпрос
Средство 3:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провежда- За средства 1, 2 и 3:
не на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира знания относно принципите на счетоводното отчитане и технологията на неговото осъществяване
За средство 2:
· О босновава значението на счетоводството за дейността на предприятията
· Вярно и точно описва основните принципи и методи на счетоводната дейност
За средство 3:
· Демонстрира умения в областта на счетоводното отчитане на дейността на
предприятията

ЕРУ 8
Наименование на
единицата:

Данъчно облагане

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Данъчен и митнически посредник

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 8.1:

Познава основните елементи и принципи на данъчното облагане

Знания

·П
 ознава характерните черти на данъка като парично плащане в полза на
държавата
· Познава действащото в страната данъчно законодателство
· Х арактеризира основните елементи на данъчното облагане
· Описва принципите на данъчното облагане

Умения

·О
 ценява фискалното значение и ролята на данъка за ефективното управление
на стопанските процеси в страната
· Прилага принципа за определеност (изчисляване) на данъка при възникване
на данъчно облагане
· Прилага принципите за икономичност и неутралност на данъка
· Прилага принципа за стабилност и еластичност на данъка
· Разбира последствията от нарушаване на нормативните изисквания, свързани
с организацията на данъчното облагане

Компетентности

·С
 пособен е да проявява инициативност при спазване принципите на данъчното облагане (законност, обективност, самостоятелност и независимост,
служебно начало, добросъвестност и право на защита)

Резултат от учене 8.2:

Прилага начините и технологиите за определяне на данъка
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Знания

·П
 ознава правилата за организация на данъчното облагане във всички сфери
на стопанството
· Познава основните начини за облагане, които се прилагат в данъчната практика
· Познава статистическите методи, които се използват при обработка и анализ
на финансово-счетоводната информация

Умения

·П
 ланира ежедневната си работа и отчита изпълнението на поставените задачи
· О рганизира своята дейност в съответствие със сроковете, които са нормативно определени или поставени от прекия ръководител
· Работи със специализирани счетоводни програмни продукти и с програмните
продукти, които са предоставени от структурите на държавната администрация – НАП, НОИ и др.
· Използва електронен подпис при изпращане на данъчни декларации, справки, отчети и други към ползвателите на конкретната данъчна информация

Компетентности

·С
 пазва стриктно изискванията, посочени в данъчните нормативни актове,
свързани с отчетността в предприятията: ЗКПО, ЗДДС, ДОПК, ЗДДФЛ,
ЗАДС, ЗМДТ и др.
· А нализира финансовото състояние на обектите
· О рганизира самостоятелно или в екип осъществяването на данъчното облагане в унисон с действащите принципи на облагане и нормативните изисквания в данъчните закони

Резултат от учене 8.3:

Оперира с първични и вторични данъчни документи

Знания

·П
 ознава образците и реквизитите на стандартизираните данъчни документи
и правилата за тяхното изготвяне и обработване
· Познава документооборота на стопанската дейност в предприятието и текущото отчитане за данъчни цели на протичащите стопански операции и
процеси

Умения

·С
 ъставя, обработва, сортира и съхранява работна документация за данъчни
цели на конкретно работно място в предприятието
· С ъставя (попълва) вярно и точно стандартизираните първични счетоводни
документи
· С ъставя (попълва) вярно и точно документи, свързани с разплащанията в
страната и с чужбина
· Прилага правилата за коригиране на допуснати грешки при съставяне (попълване) на данъчните декларации

Компетентности

·К
 онсултира и/или изготвя конкретни първични и вторични счетоводни документи, имащи отношение към данъчното облагане, като съобразява приложението им в процеса по деклариране на описаните в тях стопански операции
· Участва отговорно в процесите по изготвянето на документите, свързани със
данъчното облагане – месечно, тримесечно, годишно, съгласно провежданата
данъчна политика в страната

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· П исмено обоснован отговор на въпрос
Средство 3:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1, 2 и 3:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира знания относно принципите на данъчното облагане и технологията за неговото прилагане
За средство 2:
· Обосновава значението на данъка за провежданата данъчна политика в страната
· Вярно и точно описва основните елементи, принципи и функции на данъчното облагане
За средство 3:
· Демонстрира умения в областта на данъчното облагане, спазвайки изискванията на нормативните актове, отнасящи се до правилното начисляване на
данъка и определяне на данъчната основа
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ЕРУ 9
Наименование на
единицата:

Икономически анализ

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Данъчен и митнически посредник

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 9.1:

Познава основните технически инструменти на анализа

Знания

·Р
 азличава отделните видове показатели в икономическия анализ
· Познава същността, предимствата и недостатъците на основните технически
инструменти на анализа
· Знае алгоритъма за извършване на икономически анализ

Умения

·О
 бработва информацията за целите на анализа
· Взема участие при извършването на анализ, прилагайки техники, съобразно
използваните технологични модели в съответствие с предварително поставените цели и задачи

Компетентности

·С
 пособност да прави обосновани изводи на база на извършените аналитични
разчети
· Прави обосновани изводи на база на извършените анализи

Резултат от учене 9.2:

Анализира динамиката в дейността на предприятията

Знания

·П
 ознава показателите за анализ на обема и динамиката на дейността на
предприятията
· Описва взаимозависимостите между отделните показатели за анализ върху
дейността на предприятията

Умения

·У
 становява тенденциите в развитието на изследваните резултати
· Определя влиянието на отделните фактори върху динамиката в дейността на
предприятията

Компетентности

·Р
 азкрива основните причини за динамиката на отделните показатели
· Изчислява критичния обем на производството и продажбите

Резултат от учене 9.3:

Анализира динамиката на разходите, приходите и резултатите от дейността на
предприятията

Знания

·П
 ознава показателите за анализ на разходите и издръжката на дейността на
предприятията
· Знае основните аспекти на анализа на паричните приходи
· Познава показателите за анализ на резултатите от дейността на предприятията

Умения

·А
 нализира отделните видове разходи, приходи и бизнес резултати на предприятията
· Извежда причините за измененията на разходите, приходите и резултатите от
дейността на предприятията

Компетентности

·И
 зчислява силата и посоката на влияние на факторите върху изменението на
разходите, приходите и резултатите от дейността на предприятията
· Установява съществуващите възможности за оптимизиране на разходите,
приходите и резултатите от дейността на предприятията

ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалността „Митническо и данъчно
обслужване“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 10
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:

Данъчно обслужване
3
3
Данъчен и митнически посредник
3–4
3–4

БРОЙ 71

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

Резултат от учене 10.1: Познава правния статут и дейностите на Националната агенция за приходите
Знания
· Познава статута на Националната агенция за приходите
· Познава правата и задълженията на данъчнозадължените лица
· Дефинира основните ползи за бизнеса и за дейностите, осъществявани от органите по приходите и публичните изпълнители от обслужване на данъчния
процес
· Познава основните дейности и процеси в НАП
Умения
· Разпознава ролята на данъчното обслужване в дейността на данъчнозадължените лица
· Изпълнява възложените му задачи съобразно регламентите
Компетентности
· С амостоятелно или в екип спазва и прилага правния статут на митническия
представител
Резултат от учене 10.2: Организира дейностите по осъществяване на данъчното обслужване
Знания
· Познава основните изисквания в страната за осъществяване на стопанска
дейност
· Описва основните рискове, свързани с дейността на данъчното обслужване
Умения
· Използва нормативните актове, регламентиращи дейността на данъчнозадължените лица
· О рганизира вътрешната и външната работна среда по обслужване на данъчните дейности съобразно изискванията за здравословни и безопасни условия
на труд
· Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
в сферата на данъчното обслужване
Компетентности
· Взема самостоятелно или в екип обосновани решения относно организацията на данъчното обслужване
· Разрешава възникнали казуси въз основа на действащото данъчно и търговско законодателство
· С ъздава ефективна организация за изпълнение на поставените цели и задачи
пред данъчното обслужане
Резултат от учене 10.3: Разработва комплекс от услуги, насочени към външната и вътрешната търговска дейност на представляваните данъчнозадължени лица
Знания
· Познава основните насоки за развитие на спедиторската дейност
· Познава основните насоки за развитие на застрахователната дейност
· Дефинира потребностите на клиентите относно предоставяните услуги
· Обяснява реда и условията за предоставяне на отделните услуги
Умения
· Определя вида на необходимите услуги съобразно потребностите на клиентите, нуждаещи се от данъчно обслужване
· Работи със специализирани информационни системи, опосредстващи дейността на данъчното обслужване
Компетентности
· Извършва отговорно индивидуален подбор на предоставяните услуги по данъчно обслужване за всеки клиент
· Участва в разработването и предоставянето на отделни услуги относно данъчното обслужване
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· П исмено обоснован отговор на въпрос
Средство 3:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 4:
· Изпълнение на практическа задача
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средства 3 и 4:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира знания относно статута и предоставяните услуги при данъчното
обслужване
За средство 2:
· Обосновава ролята и значението на данъчното обслужване за бизнеса и за
органите по приходите/публичните изпълнители
· Вярно и точно описва основните моменти от организацията на дейността по
данъчното обслужване
За средства 3 и 4:
· Демонстрира умения при организирането на дейност по данъчното обслужване
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ЕРУ 11
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 11.1:
Знания

Данъчно консултиране
3
3
Данъчен и митнически посредник

3–4
3–4
Познава данъчните процедури
· Познава данъчните процедури по регистрация на задължените лица
· Познава данъчните процедури по деклариране
· Познава данъчните процедури по обжалване
· Познава данъчните процедури по обезпечаване
Умения
· Следи за промени в действащото данъчно, търговско, банково и акцизно законодателство
· Събира и обработва информация относно реализиращите се данъчни производства
· Изготвя документи, необходими за изпълнението на конкретна данъчна процедура
Компетентности
· Самостоятелно представя в разбираем вид информация относно процедурите
по регистрация, деклариране, обжалване и обезпечаване
· Самостоятелно или в екип участва в дейностите по реализация на данъчните
процедури, като проявява съобразителност и отговорност
Резултат от учене 11.2: Избира законовите процедури, подходящи за дейността на данъчния субект
Знания
· Познава технологията на данъчния контрол по отношение на регистрацията,
декларирането, обезпечаването и обжалването
· Познава приложимите в областта на данъчното обслужване информационни
системи
Умения
· Преценява потребността от предоставянето на отделни услуги в рамките на
обслужваните данъчни производства
· Съобразява до каква степен избраните услуги съответстват на интересите на
представляваните данъчнозадължени лица
· Използва специализирани информационни системи
Компетентности
· Взема самостоятелно обосновани решения относно предоставяните услуги в
обслужваните данъчни производства
· В състояние е самостоятелно или в екип да приложи избраните специфични
услуги
· Следи за ефекта от предоставяните услуги и докладва за резултата на представляваните лица
Резултат от учене 11.3: Реализира оформянето на данъчни документи
Знания
· Познава технологичната последователност на процесите по регистрация, деклариране и обжалване
· Идентифицира зоните в данъчните производства, носители на висок риск от
допускане на нарушения
· Познава приложимите в областта на данъчното консултиране информационни
системи
Умения
· Изчислява данъчното задължение на облаганите лица
· Определя наличието на преференциални условия за намаляване на данъчното
задължение
· Прилага изискванията по обезпечаване на данъчни задължения
· Организира заплащането или обезпечаването на данъчно задължение
Компетентности
· Самостоятелно използва специализирани информационни системи
· Самостоятелно или в екип реализира оформяне на документите съобразно
изискванията на действащото данъчно законодателство
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Писмено обоснован отговор на въпрос
Средство 3:
· Решаване на казус по зададен сценарий
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Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 3:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира знания относно етапите на данъчно облагане
За средство 2:
· Обосновава основните рискови зони в данъчните производства
· Вярно и точно описва последователността на данъчното обслужване при регистрация, деклариране, обезпечаване и обжалване
За средство 3:
· Демонстрира умения в областта на данъчното обслужване

ЕРУ 12
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 12.1:
Знания
Умения

Компетентности

Резултат от учене 12.2:
Знания
Умения

Компетентности

Резултат от учене 12.3:
Знания
Умения

Данъчна документация
3
3
Данъчен и митнически посредник
3–4
3–4
Познава и оформя търговски документи
· Познава основните търговски документи
· Познава задължителните реквизити на търговските документи
· Познава предназначението на търговските документи
· Извлича необходимата информация от търговските документи
· Извършва съпоставка на информацията от търговските документи с другите
документи, придружаващи стоките или услугите, подлежащи на данъчно облагане
· Идентифицира грешки в търговските документи, ползани в данъчния процес
· Разпознава фалшивите търговски документи
· Оформя търговски документи
· Самостоятелно разглежда и установява законността на формата и съдържанието на представените търговски документи
· Въз основа на представените търговски документи установява правомерността
на данъчното облагане
Познава и оформя транспортни документи
· Познава основните транспортни документи
· Познава задължителните реквизити на транспортните документи
· Познава предназначението на транспортните документи
· Извлича необходимата информация от транспортните документи
· Извършва съпоставка на информацията от транспортните документи с другите
документи, придружаващи стоките или услугите, подлежащи на данъчно облагане
· Идентифицира грешки в транспортните документи, ползани в данъчния процес
· Разпознава фалшивите транспортни документи
· Оформя транспортни документи
· Самостоятелно разглежда и установява законността на формата и съдържанието на представените транспортни документи
· Въз основа на представените транспортни документи установява правомерността на данъчното облагане
Познава и оформя данъчни документи
· Познава основните данъчни документи
· Познава задължителните реквизити на данъчните документи
· Познава предназначението на данъчните документи
· Извлича необходимата информация от данъчните документи
· Извършва съпоставка на информацията от данъчните документи с другите
документи, придружаващи стоките или услугите, подлежащи на данъчно облагане
· Идентифицира грешки в данъчните документи
· Разпознава фалшивите данъчни документи
· Оформя данъчни документи
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Компетентности

·С
 амостоятелно разглежда и установява законността на формата и съдържанието на представените данъчни документи
· С амостоятелно или екипно оформя данъчни документи съобразно изискванията на данъчното законодателство
· Въз основа на представените данъчни документи установява правомерността
на данъчното облагане
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· П исмено обоснован отговор на въпрос
Средство 3:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 4:
· Изпълнение на практическа задача
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средства 3 и 4:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира знания относно използваните документи при данъчното облагане.
За средство 2:
· Обосновава предназначението на използваните документи при данъчното
облагане
· Вярно и точно описва задължителните реквизити на използваните документи
при данъчното облагане
За средства 3 и 4:
· Демонстрира умения при оформяне и работа с използваните документи при
данъчното облагане

ЕРУ 13
Наименование на
единицата:

Митническо представителство

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Данъчен и митнически посредник

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 13.1:

Познава правния статут на митническия представител

Знания

·П
 ознава дефинирания в митническото и търговското законодателство статут
на митническия представител
· Познава правата и задълженията на митническия представител
· Дефинира основните ползи за бизнеса и за митническите органи от осъществяването на митническо представителство

Умения

·Р
 азпознава ролята на митническия представител в международните търговски вериги
· Изпълнява възложените му задачи съобразно делегираните му правомощия
като митнически представител

Компетентности

·С
 амостоятелно или в екип спазва и прилага правния статут на митническия
представител

Резултат от учене 13.2:

Организира дейностите по осъществяване на митническо представителство

Знания

·П
 ознава основните изисквания в страната за осъществяване на стопанска
дейност
· Описва основните рискове, свързани с дейността на митническия представител

Умения

·И
 зползва нормативните актове, регламентиращи дейността на митническия
представител
· О рганизира вътрешната и външната работна среда на митническия представител
· Взаимодейства и координира действията на митническия представител с други лица и организации, имащи отношение към дейността му
· Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
на митническия представител
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Компетентности

·Р
 азрешава възникнали казуси въз основа на действащото митническо и търговско законодателство
· С ъдейства за създаването на ефективна организация за изпълнение на поставените цели и задачи пред митническия представител

Резултат от учене 13.3:

Разработва комплекс от услуги, насочени към външнотърговската дейност на
представляваните лица

Знания

·
·
·
·

Умения

·О
 пределя вида на необходимите услуги съобразно потребностите на клиентите на митническия представител
· Работи със специализирани информационни системи, опосредстващи дейността на митническия представител

Компетентности

·И
 звършва отговорно индивидуален подбор на предоставяните услуги за всеки
клиент на митническия представител
· Участва в разработването и предоставянето на отделни услуги от страна на
митническия представител

Средства за оценяване:

Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· П исмено развиване на въпрос
Средство 3:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 4:
· Изпълнение на практическа задача

Условия за провеждане
на оценяването:

За средства 1 и 2:
· Учебен кабинет
За средства 3 и 4:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната

 ознава основните насоки за развитие на спедиторска дейност
П
Познава основните насоки за развитие на складова дейност
Познава основните насоки за развитие на застрахователна дейност
Дефинира потребностите на клиентите на митническия представител относно предоставяните от него услуги
· Обяснява реда и условията за предоставяне на отделни услуги от страна на
митническия представител

Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира знания относно статута и предоставяните услуги от страна на
митническия представител
За средство 2:
· Обосновава ролята и значението на митническото представителство за бизнеса и за митническите органи
· Вярно и точно описва основните моменти от организацията на дейността на
митническия представител
За средства 3 и 4:
· Демонстрира умения при организирането на дейност като митнически представител

ЕРУ 14
Наименование на
единицата:

Митническо обслужване

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Данъчен и митнически посредник

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 14.1:

Познава митническите режими и процедури

Знания

·
·
·
·
·

 ознава
П
Познава
Познава
Познава
Познава

митническите режими и процедури при внос на стоки
митническите режими и процедури при износ на стоки
митническите режими и процедури при транзит на стоки
опростените митнически процедури
процесите, свързани с облагането на акцизни стоки
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·П
 рилага действащото митническо, валутно и акцизно законодателство
· С ъбира и обработва информация относно реализиращите се митнически
производства
· Изготвя документи, необходими за разрешаването на конкретна митническа
процедура или режим
Компетентности
· С амостоятелно представя в разбираем вид информация относно обработваните вносни, износни, транзитни или акцизни операции
· С амостоятелно или в екип участва в дейностите по реализация на митническите процедури и режими, като проявява съобразителност и отговорност
Резултат от учене 14.2: Избира средства и способи на митнически контрол
Знания
· Познава технологията на митническия контрол по отношение вноса, износа
и транзита на стоки
· Познава приложимите в областта на митническото представителство компютърни информационни системи
Умения
· Преценява потребността от предоставянето на отделни услуги в рамките на
обслужваните митнически производства
· С ъобразява до каква степен избраните услуги съответстват на интересите на
представляваните лица
· Използва специализирани информационни системи
Компетентности
· Взема самостоятелно обосновани решения относно предоставяните услуги в
обслужваните митнически производства
· В състояние е самостоятелно или в екип да приложи избраните специфични
услуги
· С амостоятелно следи за ефекта от предоставяните услуги и докладва за резултата на представляваните лица
Резултат от учене 14.3: Реализира митническото оформяне на обмитяваните стоки
Знания
· Познава технологичната последователност на процесите по вноса, износа и
транзита на стоки
· И дентифицира зоните в митническите производства, носители на висок риск
от допускане на нарушения
· Познава приложимите в областта на митническото представителство компютърни информационни системи
Умения
· Изчислява митническата стойност на обмитяваните стоки
· И дентифицира и класифицира стоките в митническата тарифа на ЕС
· Определя наличието на преференциален произход на обмитяваните стоки
· Определя възникващото или подлежащо на обезпечаване митническо задължение
· О рганизира заплащането или обезпечаването на митническото задължение
Компетентности
· С амостоятелно използва специализирани информационни системи
· С амостоятелно или в екип реализира митническото оформяне на търгуваните стоки, спазвайки действащото митническо законодателство
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· П исмено развиване на въпрос
Средство 3:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 3:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира знания относно етапите на митническото оформяне на стоките
За средство 2:
· Обосновава основните рискови зони в митническите производства
· Вярно и точно описва последователността на митническо обслужване при
внос, износ и транзит на стоки
За средство 3:
· Демонстрира умения в областта на митническото обслужване

ЕРУ 15
Наименование на
единицата:

Митническа документация

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3
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професията:
Ниво по НКР:

Данъчен и митнически посредник

Ниво по ЕКР:

3–4
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3–4

Резултат от учене 15.1: Познава и оформя външнотърговски документи
Знания

·
·
·
·
·

Знания

·
·
·
·
·

Знания

·
·
·
·
·

 ознава основните външнотърговски документи
П
Познава задължителните реквизити на външнотърговските документи
Познава предназначението на външнотърговските документи
Умения
Извлича необходимата информация от външнотърговските документи
Извършва съпоставка на информацията от външнотърговските документи с
другите документи, придружаващи обмитяваните стоки
· Разпознава фалшиви външнотърговски документи и открива грешки в тях
· Оформя външнотърговски документи
Компетентности
· С амостоятелно разглежда и установява законността на формата и съдържанието на представените външнотърговски документи
· Въз основа на представените външнотърговски документи и съобразявайки
се с изискванията на действащото митническо и търговско законодателство,
преценява възможността за допускане на стоките до конкретна митническа
процедура
Резултат от учене 15.2: Познава и оформя транспортни документи
 ознава основните транспортни документи
П
Познава задължителните реквизити на транспортните документи
Познава предназначението на транспортните документи
Умения
Извлича необходимата информация от транспортните документи
Извършва съпоставка на информацията от транспортните документи с другите документи, придружаващи обмитяваните стоки
· Разпознава фалшиви транспортни документи и открива грешки в тях
· Оформя транспортни документи
Компетентности
· С амостоятелно разглежда и установява законността на формата и съдържанието на представените транспортни документи
· Въз основа на представените транспортни документи и съобразявайки се с
изискванията на действащото митническо и транспортно законодателство,
преценява възможността за допускане на стоките до конкретна митническа
процедура
Резултат от учене 15.3: Познава и оформя митнически документи
 ознава основните митнически документи
П
Познава задължителните реквизити на митническите документи
Познава предназначението на митническите документи
Умения
Извлича необходимата информация от митническите документи
Извършва съпоставка на информацията от митническите документи с другите документи, придружаващи обмитяваните стоки
· Разпознава фалшиви митнически документи и открива грешки в тях
· Оформя митнически документи
Компетентности
· С амостоятелно разглежда и установява законността на формата и съдържанието на представените митнически документи
· С амостоятелно или съвместно с колеги оформя митнически документи съобразно изискванията на митническото законодателство
· Въз основа на представените митнически документи и съобразявайки се с
изискванията на действащото митническо законодателство, преценява възможността за допускане на стоките до конкретна митническа процедура
Резултат от учене 15.4: Познава и оформя други специфични документи, свързани с митническата
обработка на стоки
Знания
· Познава други специфични документи, свързани с митническата обработка
на стоки
· Познава задължителните реквизити на други специфични документи
· Познава предназначението на други специфични документи
Умения
· Извлича необходимата информация от други специфични документи
· Извършва съпоставка на информацията от други специфични документи с
останалите документи, придружаващи обмитяваните стоки
· Разпознава фалшиви други специфични документи и открива грешки в тях
· Оформя други специфични документи
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·С
 амостоятелно разглежда и установява законността на формата и съдържанието на представените други специфични документи
· С амостоятелно или съвместно с колеги оформя други специфични документи
съобразно изискванията на приложимото за целта законодателство
· Въз основа на представените други специфични документи и съобразявайки се с изискванията на приложимото за целта законодателство, преценява
възможността за допускане на стоките до конкретна митническа процедура

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· П исмено развиване на въпрос
Средство 3:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 4:
· Изпълнение на практическа задача
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средства 3 и 4:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира знания относно използваните документи при митническото
оформяне на стоки
За средство 2:
· Обосновава предназначението на използваните документи при митническото
оформяне на стоки
· Вярно и точно описва задължителните реквизити на използваните документи
при митническото оформяне на стоки
За средства 3 и 4:
· Демонстрира умения при оформяне и работа с използваните документи при
митническото оформяне на стоки

3.4. Описание на ЕРУ за специалност „Митническа и данъчна администрация“ – трета степен
на професионална квалификация
ЕРУ по общата професионална подготовка – единна за всички професии с трета степен на
професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 16
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 16.1:
Знания

Умения

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
4
4
Данъчен и митнически посредник
3–4
3–4
Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд на работното място
· Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд на работното място
· Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
· Познава рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
· Познава 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
· Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при
различни трудови дейности
· Инструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)
· Прилага необходимите мерки за защита
· Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
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·С
 ъздава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване на
нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд
· Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата
· Изпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност
· Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
Резултат от учене 16.2: Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност
по опазване на околната среда
Знания
· Познава разпоредбите за опазване на околната среда
· Познава основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
· Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни продукти
Умения
· Организира сортирането/съхранението на опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи и други при на спазване технологията за събиране и рециклиране
Компетентности
· Съдейства при анализиране възможните причини за екологично замърсяване
Резултат от учене 16.3: Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
Знания
· Описва основните рискови и аварийни ситуации
· Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
· 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
Умения
· Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
· Спазва мерките за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
· Спазва правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
· Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
· Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на работа
· Оказва първа помощ на пострадали при авария
· Организира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни ситуации
Компетентности
· Предотвратява 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 За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Владее теоретичните знания за:
· х игиенните норми;
· здравословните и безопасни условия на труд на работното място;
· 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 17
Наименование на
единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

С Т Р.
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Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 17.1:
Знания
Умения
Компетентности
Резултат от учене 17.2:
Знания
Умения
Компетентности
Резултат от учене 17.3:
Знания
Умения
Компетентности
Средства за оценяване:

Условия за провеждане
на оценяването:
Критерии за оценяване:

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Данъчен и митнически посредник
4
4
Познава основите на предприемачеството
· Знае същността на предприемачеството
· Знае видовете предприемачески умения
· А нализира практически примери за успешно управление на дейността на
фирмата
· Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности
Формира предприемаческо поведение
· Познава характеристиките на предприемаческото поведение
· Знае видовете предприемаческо поведение
· Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
· Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности
Участва в разработването на бизнес план
· Познава основните елементи, изисквания и етапи при разработване на бизнес
план
· Знае факторите на обкръжаващата пазарна среда
· А нализира възможностите за развитие на дейността на фирмата
· В екип разработва проект на бизнес план
Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
За средства 1 и 2:
· Учебен кабинет
За средство 1:
· В ладее 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 18
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Икономика

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Данъчен и митнически посредник

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 18.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

·
·
·
·
·

Умения
Компетентности

Резултат от учене 18.2:
Знания

Умения

4

4

 ознава общата теория на пазарната икономика
П
Запознат е с икономическите проблеми – оскъдност, ресурси, избор и други
Знае ролята на държавата в пазарната икономика
Познава видовете икономически субекти в бизнеса
Информира се за успешни практически примери за управление на различни
бизнес начинания
· Способен е да идентифицира успешни практически примери за управление на
бизнес начинания, като обясни ролята на всеки икономически субект, ангажиран в бизнеса
Познава характеристиките на производствената дейност в предприятие
·П
 ознава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
· Дефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба, рентабилност
и други
· Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на предприятието
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Компетентности

·С
 пособен е да анализира икономическите принципи в контекста на производствената дейност на дадено предприятие
Средства за оценяване: Средство 1:
· Писмен изпит/тест
Средство 2:
· Казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема
в зададения казус/сценарий

ЕРУ по отрасловата професионална подготовка за професиите от професионално направление „Счетоводство и данъчно облагане“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 19
Наименование на
Комуникация и чужд език
единицата:
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Наименование на
Данъчен и митнически посредник
професията:
Ниво по НКР:
3–4
Ниво по ЕКР:
3–4
Резултат от учене 19.1: Общува ефективно в работния екип
Знания
· Познава отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения и йерархични връзки
Умения
· Комуникира в работен порядък с екипа и персонала
Компетентности
· Комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес съобразно
работния протокол
· Поема отговорности при работа в екип
Резултат от учене 19.2: Осъществява ефективна бизнес комуникация
Знания
· Познава етичните норми на комуникацията
· Познава правилата за вербална и невербална комуникация
· Познава ефективното поведение при конфликти
· Познава правилата и изискванията за делова кореспонденция
Умения
· Разпознава и избягва конфликтни ситуации
· 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
· Провежда ефективна комуникация с потребителите съобразно индивидуалните им характеристики
· Провежда разговор с клиенти с цел консултиране и съгласуване на услуги
· Разбира и уважава изискванията на клиентите и защитава интересите на
организацията
Резултат от учене 19.3: Комуникира успешно на чужд език във връзка с професията
Знания
· Познава професионалната терминология на чужд език
Умения
· Чете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др.)
· Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
· Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и
клиенти
Компетентности
· Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми
Средства за оценяване: Средство 1:
· Разговори на професионални теми на чужд език
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За средство 1:
· Учебен кабинет

Критерии за оценяване: За средство 1:
· Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна среда

ЕРУ 20
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 20.1:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 20.2:
Знания

Умения

Компетентности

Информационни и комуникационни технологии
4
4
Данъчен и митнически посредник
3–4
3–4
Обработва информация с ИКТ
· Изброява интернет търсачки и мотивира избора си на определени сред тях
· Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене
· Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
и начини за оценка на надеждността ѝ
· Обяснява същността на уеб каналите (RSS и други) за получаване на информация
· Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители
· Знае начините за създаване на поддиректории (папки)
· 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)
· Познава различни доставчици на облачни услуги
· Познава основните изисквания по отношение сигурността на информацията,
работа с лични данни и данъчноосигурителна информация (ДОИ)
· Използва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и други)
· Използва уеб канали (RSS и други) за получаване на информация
· С равнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на набор от допълващи се критерии
· Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио-, видео-, уеб страници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)
· Използва облачни услуги за съхранение на информация
· Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
· О рганизира и въвежда правила и политики по опазване на информацията на
работното място
· Използва способите за опазване на личните данни и ДОИ
· Демонстрира свободно владеене на ИКТ при обработването на информация
· Защитава самостоятелно информацията от злонамерени действия
Комуникира чрез ИКТ
· Изброява доставчици на услугата електронна поща
· Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
· Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
· Обяснява принципите за онлайн пазаруване и плащане
· Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания
и опит в областта на професията
· Обяснява употребата на електронен подпис
· Използва електронна поща
· Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
· С поделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията
· Използва множество електронни услуги, като пазаруване онлайн, електронно
банкиране, взаимодействие с държавни институции и други
· Използва електронен подпис за авторизация
· Обменя знания и опит в онлайн общности
· Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
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Създава цифрово съдържание с ИКТ
· Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
· Познава функционалностите на редакторите за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове
Умения
· С ъздава сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио,
видео) с различни оформления
· Редактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг
· Използва редактори за създаване и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове
Компетентности
· Демонстрира свободно владеене на ИКТ при създаването на електронно
съдържание
Резултат от учене 20.4: Осигурява сигурност при работата с ИКТ, вкл. лични данни и данъчноосигурителна информация при работа с ИКТ
Знания
· Познава голяма част от известните рискове за сигурността при работа онлайн
· Знае функциите на защитните стени и на антивирусните програми
· Познава начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
· Знае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот и
околната среда
Умения
· И дентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
· А ктивира филтри на електронна поща против спам
· Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер
· Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма
· Защитава файлове с криптиране или с пароли
· Прилага мерки за пестене на енергия
Компетентности
· С пособен е да защити комплексно от злонамерени действия електронната
среда, в която работи
Резултат от учене 20.5: Решава проблеми при работата с ИКТ
Знания
· Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използването на цифрови технологии
· Познава начините за инсталиране/преинсталиране на операционна система
и друг софтуер
· Познава възможностите за актуализиране на собствените си цифрови умения
Умения
· Избира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение,
софтуер или услуга за решаване на проблеми
· Променя настройките и опциите на операционната система или друг софтуер
при решаване на проблеми
Компетентности
· С пособен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при
работа с ИКТ
Средства за оценяване: Средство 1:
· Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по
зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
· Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по
електронната поща
Средство 3:
· Изпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформлението
на цифрово съдържание
Средство 4:
· Изпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено електронно съобщение
Средство 5:
· Изпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер
Средство 6:
· Тест
Условия за провеждане · Учебен/компютърен кабинет
на оценяването:
· Персонален компютър или лаптоп
· Достъп до интернет
Критерии за оценяване: · Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време. Демонстрирани са професионални знания,
умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ
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ЕРУ 21
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 21.1:
Знания

Организация на труда
4
4
Данъчен и митнически посредник

4
4
Организира работния процес
· Познава структурата на стопанските организации
· Познава методи за нормиране на работния процес
· Познава нормативните документи, свързани с професията
· Познава планирането на ресурси, свързани с работния процес
Умения
· Планира работния процес
· Съставя график на работните задачи
· Спазва основните нормативни актове, свързани с професията
Компетентности
· Ефективно организира работния процес
· Предлага и мотивира необходимостта от промени в работата
Резултат от учене 21.2: Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес
Знания
· Познава видовете дейности
· Познава изискванията за изпълнение на видовете дейности
· Познава начините за организация на дейностите в работния процес
Умения
· Организира дейностите
· Спазва и следи етичните норми на поведение
· Участва в изграждането на ефективна работна среда
Компетентности
· Ефективно разпределя и планира дейностите
· Създава и поддържа етична работна среда
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Дефинира теоретични понятия при организацията на работния процес
За средство 2:
· Дефинира теоретични понятия при разпределението на дейностите в работния
процес

ЕРУ 22
Наименование на
Счетоводство
единицата:
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Наименование на
Данъчен и митнически посредник
професията:
Ниво по НКР:
3–4
Ниво по ЕКР:
3–4
Резултат от учене 22.1: Познава основните принципи на счетоводната дейност
Знания
· Х арактеризира отчетните обекти в предприятията
· Познава действащото в страната счетоводно законодателство
· Описва принципите и методите на счетоводното отчитане
· Обяснява методите за стойностно оценяване и калкулация
Умения
· Оценява значението и ролята на счетоводната информация за ефективното
управление на стопанските процеси в предприятието
· Начислява текущо разходите и приходите към момента на тяхното възникване
· Прилага принципа за действащо предприятие
· Разбира последствията от нарушаване на нормативните изисквания, свързани
с организацията на счетоводната дейност
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Компетентности
Резултат от учене 22.2:
Знания

Умения

Компетентности

Резултат от учене 22.3:
Знания

Умения

Компетентности

Средства за оценяване:

Условия за провеждане
на оценяването:
Критерии за оценяване:

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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·В
 зема самостоятелно решения относно приложението на счетоводните принципи и методи, като проявява инициативност и креативност
Прилага счетоводните принципи при отчитането на стопанските операции
· Познава правилата за организация на счетоводната дейност във всички сфери
на стопанството
· Познава характеристиките на търговските сделки, в т.ч. и на сделките с трети
страни и на сделките в рамките на страните – членки на ЕС
· Познава статистическите методи, които се използват в текущата счетоводна
обработка и за анализ на финансово-счетоводната информация
· П ланира ежедневната си работа и отчита изпълнението на поставените задачи
· О рганизира своята дейност в съответствие със сроковете, които са нормативно определени или поставени от прекия ръководител
· Води синтетични и аналитични счетоводни сметки – откриване, завеждане
и приключване
· Работи със специализирани счетоводни програмни продукти и с програмните
продукти, които са предоставени от структурите на държавната администрация – НАП, НОИ и др.
· Прилага правилата за използване на електронен подпис при изпращане на
данни, справки, отчети и други към ползвателите на конкретната информация
· Прилага и спазва изискванията в нормативните актове, свързани с отчетността в предприятията: ЗКПО, ЗДДС, ДОПК, ЗДДФЛ, ЗАДС, ЗМДТ и други
· А нализира състоянието на отчетните обекти
· Участва отговорно в организирането и осъществяването на счетоводната дейност в предприятието в унисон с действащите счетоводни принципи
Оперира с първични и вторични счетоводни документи
· Познава образците и реквизитите на стандартизираните счетоводни документи и правилата за тяхното изготвяне и обработване
· Познава документооборота на стопанската дейност в предприятието и текущото счетоводно отчитане на протичащите стопански операции и процеси
· С ъставя, обработва, сортира и съхранява работна (счетоводна) документация
на конкретно работно място в предприятието
· С ъставя (попълва) вярно и точно стандартизираните първични счетоводни
документи
· С ъставя (попълва) вярно и точно документи, свързани с търговски сделки с
трети страни и със страните – членки на ЕС
· С ъставя (попълва) вярно и точно документи, свързани с разплащанията в
страната и с чужбина
· Прилага правилата за коригиране на допуснати грешки при съставяне (попълване) на счетоводни документи
· С амостоятелно изготвя конкретни първични и вторични счетоводни документи, като съобразява приложението им в процеса по счетоводно отчитане
на описаните в тях стопански операции
· Подпомага процесите по изготвянето на документите, свързани със счетоводното приключване – месечно, тримесечно, годишно, съгласно правилата на
приложимата счетоводна политика в предприятието
Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· П исмено развиване на въпрос
Средство 3:
· Решаване на казус по зададен сценарий
За средства 1, 2 и 3:
· Учебен кабинет
За средство 1:
· Демонстрира знания относно принципите на счетоводното отчитане и технологията на неговото осъществяване
За средство 2:
· Обосновава значението на счетоводството за дейността на предприятията
· Вярно и точно описва основните принципи и методи на счетоводната дейност
За средство 3:
· Демонстрира умения в областта на счетоводното отчитане на дейността на
предприятията
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ЕРУ 23
Наименование на
единицата:

Данъчно облагане

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Данъчен и митнически посредник

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 23.1:

Познава основните елементи и принципи на данъчното облагане

Знания

·П
 ознава характерните черти на данъка като парично плащане в полза на държавата
· Познава действащото в страната данъчно законодателство
· Характеризира основните елементи на данъчното облагане
· Описва принципите на данъчното облагане

Умения

·О
 ценява фискалното значение и ролята на данъка за ефективното управление
на стопанските процеси в страната
· Прилага принципа за определеност (изчисляване) на данъка при възникване на
данъчно облагане
· Прилага принципите за икономичност и неутралност на данъка
· Прилага принципа за стабилност и еластичност на данъка
· Разбира последствията от нарушаване на нормативните изисквания, свързани с
организацията на данъчното облагане

Компетентности

·С
 пособен е да проявява инициативност при спазване принципите на данъчното
облагане (законност, обективност, самостоятелност и независимост, служебно
начало, добросъвестност и право на защита)

Резултат от учене 23.2:

Прилага начините и технологиите за определяне на данъка

Знания

·П
 ознава правилата за организация на данъчното облагане във всички сфери на
стопанството
· Познава основните начини за облагане, които се прилагат в данъчната практика
· Познава статистическите методи, които се използват при обработка и анализ
на финансово-счетоводната информация

Умения

·П
 ланира ежедневната си работа и отчита изпълнението на поставените задачи
· Организира своята дейност в съответствие със сроковете, които са нормативно
определени или поставени от прекия ръководител
· Работи със специализирани счетоводни програмни продукти и с програмните
продукти, които са предоставени от структурите на държавната администрация – НАП, НОИ и др.
· Прилага правилата за използване на електронен подпис при изпращане на данъчни декларации, справки, отчети и други към ползвателите на конкретната
данъчна информация

Компетентности

·П
 рилага изискванията в данъчните нормативните актове, свързани с отчетността в предприятията: ЗКПО, ЗДДС, ДОПК, ЗДДФЛ, ЗАДС, ЗМДТ и др.
· А нализира финансовото състояние на обектите
· Организира самостоятелно или в екип осъществяването на данъчното облагане
в унисон с действащите принципи на облагане и нормативните изисквания в
данъчните закони

Резултат от учене 23.3:

Оперира с първични и вторични данъчни документи

Знания

·П
 ознава образците и реквизитите на стандартизираните данъчни документи и
правилата за тяхното изготвяне и обработване
· Познава документооборота на стопанската дейност в предприятието и текущото отчитане за данъчни цели на протичащите стопански операции и процеси

Умения

·С
 ъставя, обработва, сортира и съхранява работна документация за данъчни
цели на конкретно работно място в предприятието
· Съставя (попълва) вярно и точно стандартизираните първични счетоводни документи
· Съставя (попълва) вярно и точно документи, свързани с разплащанията в страната и с чужбина
· Прилага правилата за коригиране на допуснати грешки при съставяне (попълване) на данъчните декларации
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·К
 онсултира и/или изготвя конкретни първични и вторични счетоводни документи, имащи отношение към данъчното облагане, като съобразява приложението им в процеса по деклариране на описаните в тях стопански операции
· Участва отговорно в процесите по изготвянето на документите, свързани със
данъчното облагане – месечно, тримесечно, годишно, съгласно провежданата
данъчна политика в страната

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Писмено обоснован отговор на въпрос
Средство 3:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1, 2 и 3:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира знания относно принципите на данъчното облагане и технологията за неговото прилагане
За средство 2:
· Обосновава значението на данъка за провежданата данъчна политика в страна
· Вярно и точно описва основните елементи, принципи и функции на данъчното
облагане
За средство 3:
· Демонстрира умения в областта на данъчното облагане, спазвайки изискванията на нормативните актове, отнасящи се до правилното начисляване на данъка
и определяне на данъчната основа

ЕРУ 24
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Икономически анализ

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Данъчен и митнически посредник

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 24.1:

Познава основните технически инструменти на анализа

Знания

·Р
 азличава отделните видове показатели в икономическия анализ
· Познава същността, предимствата и недостатъците на основните технически
инструменти на анализа
· Знае алгоритъма за извършване на икономически анализ
· Обработва информацията – за целите на анализа
· Взема участие при извършването на анализ, прилагайки техники, съобразно
използваните технологични модели в съответствие с предварително поставените цели и задачи
· Способност да прави обосновани изводи на база на извършените аналитични
разчети
· Прави обосновани изводи на база на извършените анализи
Анализира динамиката в дейността на предприятията

Умения

Компетентности
Резултат от учене 24.2:
Знания

Умения
Компетентности
Резултат от учене 24.3:
Знания

4

3–4

·П
 ознава показателите за анализ на обема и динамиката на дейността на предприятията
· Описва взаимозависимостите между отделните показатели за анализ върху
дейността на предприятията
· Установява тенденциите в развитието на изследваните резултати
· Определя влиянието на отделните фактори върху динамиката в дейността на
предприятията
· Разкрива основните причини за динамиката на отделните показатели
· Изчислява критичния обем на производството и продажбите
Анализира динамиката на разходите, приходите и резултатите от дейността на
предприятията
· Познава показателите за анализ на разходите и издръжката на дейността на
предприятията
· Знае основните аспекти на анализа на паричните приходи
· Познава показателите за анализ на резултатите от дейността на предприятията
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Умения

·А
 нализира отделните видове разходи, приходи и бизнес резултати на предприятията
· Извежда причините за измененията на разходите, приходите и резултатите от
дейността на предприятията

Компетентности

·И
 зчислява силата и посоката на влияние на факторите върху изменението на
разходите, приходите и резултатите от дейността на предприятията
· Установява съществуващите възможности за оптимизиране на разходите, приходите и резултатите от дейността на предприятията

ЕРУ по специфичната професионална подготовка за специалността „Митническа и данъчна
администрация“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 25
Наименование на
единицата:

Данъчна администрация

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Данъчен и митнически посредник

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 25.1:

Прилага правната уредба, уреждаща данъчния контрол

Знания

·П
 ознава действащото национално законодателство, относно устройството и организацията на данъчния контрол у нас
· Познава общоевропейското законодателство, уреждащо данъчния контрол
· Познава действащите международни разпоредбите в областта на данъчния контрол

Умения

·И
 зползва нормативните актове, регламентиращи данъчния контрол в страната
· Прави връзка между отделните нормативни актове в рамките на данъчните
производства

Компетентности

·С
 ъобразява своята дейност при приложението на правната уредба на данъчния
контрол
· Разрешава възникнали казуси въз основа на действащото данъчно законодателство

Резултат от учене 25.2:

Познава структурата, функциите и задачите на Националната агенция за приходите

Знания

·П
 ознава отделните структурни подразделения на данъчната администрация
· Разпознава звената с общи и специализирани компетенции в системата на данъчната администрация
· Дефинира функциите на данъчната администрация като цяло и на отделните
нейни звена
· Описва целите и задачите на данъчната администрация

Умения

·И
 зпълнява възложените му задачи съобразно особеностите на отделните звена
на данъчната администрация
· Събира и предоставя по компетентност информация на отделните звена в данъчната администрация
· Разпознава звената в данъчната администрация на база тяхната компетентност

Компетентности

·С
 ъздава ефективна организация за изпълнение на поставените цели и задачи
пред звената на данъчната администрация

Резултат от учене 25.3:

Участва в изпълнението на предоставяните от данъчната администрация услуги

Знания

·П
 ознава предоставяните от Националната агенция за приходите административни услуги
· Дефинира потребностите на клиентите на данъчната администрация относно
предоставяните от нея услуги
· Обяснява реда и условията за предоставяне на отделни административни услуги

Умения

·О
 пределя вида на предоставяните административни услуги съобразно потребностите на клиентите на данъчната администрация
· Работи с автоматизираната информационна система, внедрена в Националната
агенция за приходите
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Компетентности

·И
 звършва компетентно и отговорно административното обслужване на клиенти на Националната агенция за приходите
· Участва в организирането и предоставянето на отделни административни услуги в Националната агенция за приходите
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Писмено обоснован отговор на въпрос
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира знания относно структурата, функциите, целите и задачите на
данъчната администрация
За средство 2:
· Обосновава проявлението на отделните функции на данъчната администрация
· Вярно и точно описва структурата и компетенциите на отделните подразделения на данъчната администрация

ЕРУ 26
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Данъчно обслужване

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Данъчен и митнически посредник

Ниво по ЕКР:

3–4

4

3–4

Резултат от учене 26.1: Познава данъчните процедури
Знания

·
·
·
·
·
·
·
·

Знания

·П
 ознава технологията на данъчния контрол по отношение на процедурите
по регистрация, деклариране, установяване, изпълнение, обезпечаване и обжалване
· Подбира средствата и способите на данъчния контрол
· Разпознава приложимите в областта на данъчния контрол компютърни информационни системи
· Преценява потребността от използването на конкретни средства и способи
на данъчния контрол
· С ъобразява до каква степен избраните средства и способи на контрола съответстват на поставените цели и задачи
· Използва данъчните информационни системи
· Взема самостоятелно обосновани решения относно приложението на средствата и способите на данъчния контрол
· В състояние е самостоятелно или в екип да приложи избраните средства и
способи на данъчния контрол
· С леди за ефекта от използването на отделните средства и способи на данъчния контрол

 ознава данъчните процедури по регистрация на задължените лица
П
Познава данъчните процедури по деклариране
Познава данъчните процедури по установяване
Познава данъчните процедури по изпълнение
Познава данъчните процедури по обезпечаване
Познава данъчните процедури по обжалване
Умения
Прилага действащото данъчно, акцизно и банково законодателство
С ъбира и обработва информация относно реализиращите се данъчни производства
· Изготвя и/или проверява документи, необходими за разрешаването на конкретна данъчна процедура
Компетентности
· С амостоятелно представя в разбираем вид информация относно процедурите по регистрация, деклариране, установяване, изпълнение, обезпечаване и
обжалване
· С амостоятелно или в екип участва в дейностите по реализация на данъчните
процедури, като проявява съобразителност, точност и отговорност
Резултат от учене 26.2: Избира подходящи средства и способи на данъчния контрол

Умения

Компетентности
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Резултат от учене 26.3: Контролира спазването на процедурите по данъчното облагане
Знания

·П
 ознава технологичната последователност на процесите по регистрация, деклариране, установяване, изпълнение, обезпечаване и обжалване
· И дентифицира в данъчните производства зоните, носители на висок риск от
извършване на нарушения
· Познава методите за въздействие от страна на органите по приходите относно данъчните и акцизните нарушения
· Разпознава контролните данъчни информационни системи

Умения

·И
 зчислява стойността на данъчното задължение
· Определя наличието на условия за ползването на преференции при определяне на данъчните задължения
· Прилага изискванията по обезпечаване на данъчни задължения
· Извършва документални и фактически проверки

Компетентности

·С
 амостоятелно използва данъчните информационни системи
· С амостоятелно или в екип реализира данъчните процедури, спазвайки действащото данъчно законодателство

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· П исмено обоснован отговор на въпрос
Средство 3:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 3:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира знания относно етапите на данъчното облагане
За средство 2:
· Обосновава основните рискови зони в данъчните производства
· Вярно и точно описва последователността на данъчните процедури по регистрация, деклариране, установяване, изпълнение, обезпечаване и обжалване
За средство 3:
· Демонстрира умения в областта на данъчното обслужване

ЕРУ 27
Наименование на
единицата:

Данъчна документация

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Данъчен и митнически посредник

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 27.1:

Познава търговските документи

Знания

·П
 ознава основните търговски документи
· Изрежда задължителните реквизити на търговските документи
· Познава предназначението на търговските документи

Умения

·И
 звлича необходимата информация от търговските документи
· Извършва съпоставка на информацията от търговските документи с другите
документи, имащи отношение към данъчното облагане
· И дентифицира грешки в търговските документи, ползвани в данъчния процес
· Разпознава фалшивите търговски документи

Компетентности

·С
 амостоятелно разглежда и установява законността на формата и съдържанието на представените търговски документи
· Въз основа на представените търговски документи установява правомерността на данъчното облагане

Резултат от учене 27.2: Познава транспортните документи
Знания

·П
 ознава основните транспортни документи
· Изрежда задължителните реквизити на транспортните документи
· Познава предназначението на транспортните документи
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Умения

·И
 звлича необходимата информация от транспортните документи
· Извършва съпоставка на информацията от транспортните документи с другите документи, имащи отношение към данъчното облагане
· И дентифицира грешки в транспортните документи, ползвани в данъчния
процес
· Разпознава фалшивите транспортни документи
Компетентности
· С амостоятелно разглежда и установява законността на формата и съдържанието на представените транспортни документи
· Въз основа на представените транспортни документи установява правомерността на данъчното облагане
Резултат от учене 27.3: Познава и оформя данъчните документи
Знания

·
·
·
·
·

 ознава основните данъчни документи
П
Изрежда задължителните реквизити на данъчните документи
Познава предназначението на данъчните документи
Умения
Извлича необходимата информация от данъчните документи
Извършва съпоставка на информацията от данъчните документи с другите
документи, имащи отношение към данъчното облагане
· И дентифицира грешки в данъчните документи
· Разпознава фалшивите данъчни документи
· Използва информационни системи за обработка на данъчните документи
Компетентности
· С амостоятелно разглежда и установява законността на формата и съдържанието на представените данъчни документи
· С амостоятелно или екипно оформя и заверява данъчни документи съобразно
изискванията на данъчното законодателство
· Въз основа на представените данъчни документи установява правомерността
на данъчното облагане
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· П исмено обоснован отговор на въпрос
Средство 3:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 4:
· Изпълнение на практическа задача
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средства 3 и 4:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира знания относно използваните документи при данъчно облагане
За средство 2:
· Обосновава предназначението на използваните документи при данъчно облагане
· Вярно и точно описва задължителните реквизити на използваните документи
при данъчно облагане
За средства 3 и 4:
· Демонстрира умения при проверката и оформянето на използваните документи при данъчно облагане

ЕРУ 28
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 28.1:
Знания

Митническа администрация
4
4
Данъчен и митнически посредник
3–4
3–4
Познава структурата, функциите и задачите на митническата администрация
· Познава отделните структурни подразделения на митническата администрация
· Разпознава звената с общи и специализирани компетенции в системата на митническата администрация
· Дефинира функциите на митническата администрация като цяло и на отделните нейни звена
· Дефинира целите и задачите на митническата администрация
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Умения

·С
 ъбира и предоставя по компетентност информация от и на отделните звена в
митническата администрация
· Комуникира със звената в митническата администрация съобразно тяхната
компетентност

Компетентности

·И
 зпълнява отговорно възложените му задачи съобразно особеностите на отделните звена на митническата администрация

Резултат от учене 28.2:

Прилага специфичната правна уредба на митническия контрол

Знания

·П
 ознава действащото национално законодателство относно устройството и организацията на митническата дейност у нас
· Познава от общоевропейското законодателство, уреждащо технологията на
митническия контрол: Митнически кодекс на Съюза, Закон за митниците, Устройствен правилник на Агенция „Митници“ и др.
· Познава действащите международни разпоредбите в областта на митническия
контрол

Умения

·И
 зползва нормативните актове, регламентиращи митническата дейност в страната

Компетентности

·Р
 азрешава възникнали казуси въз основа на действащото митническо законодателство
· Осъществява връзка между отделните нормативни актове в рамките на митническите производства

Резултат от учене 28.3:

Участва в изпълнението на предоставяните от митническата администрация услуги

Знания

·П
 ознава предоставяните от Агенция „Митници“ административни услуги
· Дефинира потребностите на клиентите на митническата администрация относно предоставяните от нея услуги
· Обяснява реда и условията за предоставяне на отделни административни услуги

Умения

·О
 пределя вида на предоставяните административни услуги съобразно потребностите на клиентите на митническата администрация
· Работи с автоматизираната информационна система за деловодство и административна дейност (АИДА) в Агенция „Митници“

Компетентности

·И
 звършва отговорно административно обслужване на клиентите на Агенция
„Митници“
· Участва в създаването на организация за предоставяне на отделни административни услуги в Агенция „Митници“

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Писмено развиване на въпрос
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира знания относно структурата, функциите, целите и задачите на
митническата администрация
За средство 2:
· Обосновава проявлението на отделните функции на митническата администрация
· Вярно и точно описва структурата и компетенциите на отделните подразделения на митническата администрация

ЕРУ 29
Наименование на
единицата:

Митнически контрол

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Данъчен и митнически посредник

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:
3–4
Резултат от учене 29.1: Познава митническите режими и процедури
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Знания

Умения

Компетентности

Резултат от учене 29.2:
Знания

Умения

Компетентности

Резултат от учене 29.3:
Знания

Умения

Компетентности
Средства за оценяване:

Условия за провеждане
на оценяването:
Критерии за оценяване:

ДЪРЖАВЕН
·
·
·
·
·
·
·
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 ознава митническите режими и процедури при внос на стоки
П
Познава митническите режими и процедури при износ на стоки
Познава митническите режими и процедури при транзит на стоки
Познава опростените митнически процедури
Познава контролните процедури по отношение на акцизните стоки
Прилага действащото митническо, валутно и акцизно законодателство
С ъбира и обработва информация относно реализиращите се митнически
производства
· Изготвя и/или проверява документи, необходими за разрешаването на конкретна митническа процедура или режим
· С амостоятелно представя в разбираем вид информация относно обработваните вносни, износни, транзитни или акцизни операции
· С амостоятелно или в екип участва в дейностите по реализация на митническите процедури и режими, като проявява съобразителност и отговорност
Избира подходящи средства и способи на митническия контрол
· Познава технологията на митническия контрол по отношение на вноса, износа и транзита на стоки
· Познава средствата и способите на митническия контрол
· Познава приложимите в областта на митническия контрол компютърни информационни системи
· Преценява потребността от използването на отделни средства и способи на
митническия контрол
· С ъобразява до каква степен избраните средства и способи на контрола съответстват на поставените цели и задачи
· Използва митническите информационни системи
· Прилага самостоятелно средствата и способите на митническия контрол
· В състояние е самостоятелно или в екип да приложи избраните средства и
способи на митническия контрол
· С амостоятелно следи за ефекта от използването на отделните средства и способи на митническия контрол
Спазва изискванията за оформяне на обмитяваните стоки на клиенти
· Познава технологичната последователност на процесите по вноса, износа и
транзита на стоки
· И дентифицира зоните в митническите производства, носители на висок риск
от извършване на нарушения
· Познава методите за въздействие от страна на митническите органи спрямо
валутните, митническите и акцизни нарушения
· Познава контролните митнически информационни системи
· Изчислява митническата стойност на обмитяваните стоки
· И дентифицира и класифицира стоките в митническата тарифа на ЕС
· Определя наличието на преференциален произход на обмитяваните стоки
· Определя възникващото или подлежащо на обезпечаване митническо задължение
· Извършва документални и фактически проверки
· С амостоятелно изпозва митническите информационни системи
· С амостоятелно или в екип реализира митническото оформяне на търгуваните стоки, спазвайки действащото митническо законодателство
Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· П исмено развиване на въпрос
Средство 3:
· Решаване на казус по зададен сценарий
За средства 1 и 2:
· Учебен кабинет
За средство 3:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
За средство 1:
· Демонстрира знания относно етапите на митническото оформяне на стоките
За средство 2:
· Обосновава основните рискови зони в митническите производства
· Вярно и точно описва последователността на митническо обслужване при
внос, износ и транзит на стоки
За средство 3:
· Демонстрира умения в областта на митническото обслужване
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ЕРУ 30
Наименование на
единицата:

Митническа документация

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Данъчен и митнически посредник

Ниво по НКР:

3–4

Ниво по ЕКР:

3–4

Резултат от учене 30.1: Познава външнотърговските документи
Знания

·П
 ознава основните външнотърговски документи
· Познава задължителните реквизити на външнотърговските документи
· Познава предназначението на външнотърговските документи

Умения

·И
 звлича необходимата информация от външнотърговските документи
· Извършва съпоставка на информацията от външнотърговските документи с
другите документи, придружаващи обмитяваните стоки
· Разпознава фалшиви външнотърговски документи и открива грешки в тях

Компетентности

·С
 амостоятелно разглежда и установява законността на формата и съдържанието на представените външнотърговски документи
· Въз основа на представените външнотърговски документи и съобразявайки
се с изискванията на действащото митническо и търговско законодателство,
разрешава допускането на стоките до конкретна митническа процедура

Резултат от учене 30.2: Познава транспортните документи
Знания

·П
 ознава основните транспортни документи
· Познава задължителните реквизити на транспортните документи
· Познава предназначението на транспортните документи

Умения

·И
 звлича необходимата информация от транспортните документи
· Извършва съпоставка на информацията от транспортните документи с другите документи, придружаващи обмитяваните стоки
· Разпознава фалшиви транспортни документи и открива грешки в тях

Компетентности

·С
 амостоятелно разглежда и установява законността на формата и съдържанието на представените транспортни документи
· Въз основа на представените транспортни документи и съобразявайки се с
изискванията на действащото митническо и транспортно законодателство,
разрешава допускането на стоките до конкретна митническа процедура

Резултат от учене 30.3: Познава и оформя митнически документи
Знания

·П
 ознава основните митнически документи
· Познава задължителните реквизити на митническите документи
· Познава предназначението на митническите документи

Умения

·И
 звлича необходимата информация от митническите документи
· Извършва съпоставка на информацията от митническите документи с другите документи, придружаващи обмитяваните стоки
· Разпознава фалшиви митнически документи и открива грешки в тях
· Използва митническите информационни системи за обработка на митнически документи

Компетентности

·С
 амостоятелно разглежда и установява законността на формата и съдържанието на представените митнически документи
· С амостоятелно или съвместно с колеги оформя и заверява митнически документи съобразно изискванията на митническото законодателство
· Въз основа на представените митнически документи и съобразявайки се с
изискванията на действащото митническо законодателство, разрешава допускането на стоките до конкретна митническа процедура

Резултат от учене 30.4: Познава и оформя други специфични документи, свързани с митническата
обработка на стоки
Знания

·П
 ознава други специфични документи, свързани с митническата обработка
на стоки
· Познава задължителните реквизити на други специфични документи
· Познава предназначението на други специфични документи
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Умения

·И
 звлича необходимата информация от други специфични документи
· Извършва съпоставка на информацията от други специфични документи с останалите документи, придружаващи обмитяваните стоки
· Разпознава фалшиви други специфични документи и открива грешки в тях
· Използва информационни системи за обработка на други специфични документи

Компетентности

·С
 амостоятелно разглежда и установява законността на формата и съдържанието на представените други специфични документи
· Самостоятелно или съвместно с колеги оформя и заверява други специфични
документи съобразно изискванията на приложимото за целта законодателство
· Въз основа на представените други специфични документи и съобразявайки се
с изискванията на приложимото за целта законодателство, разрешава допускането на стоките до конкретна митническа процедура

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Писмено развиване на въпрос
Средство 3:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 4:
· Изпълнение на практическа задача
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средства 3 и 4:
· Реална работна среда или учебна среда, наподобяваща реалната
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира знания относно използваните документи при митническото оформяне на стоки
За средство 2:
· Обосновава предназначението на използваните документи при митническото
оформяне на стоки
· Вярно и точно описва задължителните реквизити на използваните документи
при митническото оформяне на стоки
За средства 3 и 4:
· Демонстрира умения при проверката и оформянето на използваните документи
при митническото оформяне на стоки

4. Изисквания към материалната база
Обучението по теория и практика по професията се извършва в учебни кабинети, оборудвани с необходимата електронна и компютърна
техника.
Обзавеждането на учебния кабинет по теория
включва: работно място за обучаващия и за
всеки обучаван (работна маса и стол), учебна
дъска, мебели (предимно шкафове за различни
цели), екрани и стойки за окачване на табла и
учебно-технически средства, учебни пособия:
демонстрационни макети и модели, онагледяващи табла, учебни видеофилми, нормативна
уредба, регламентираща изискванията към
данъчните и митническите дейности.
Трябва да бъдат осигурени необходимите
количества образци от първични и вторични
счетоводни, данъчни, митнически и транспортни документи, регистри и отчетни форми,
които се използват в стопанската практика.
Компютърният кабинет трябва да предлага
персонален компютър на всеки обучаван с
необходимия хардуер и софтуер (програмни
продукти за водене на счетоводна дейност,
за обработка на данъчни и митнически документи, вкл. и такива, разпространявани

от държавната администрация), а също и
инсталирани в мрежа принтер и скенер,
мултимедиен проектор и достъп до интернет.
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 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица
без висше образование и без професионална
квалификация „учител“, ако са придобили
съответната професионална квалификация
при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години
обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания, умения
и компетентности.
6818
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НАРЕДБА № 20
от 23 август 2019 г.

за придобиване на квалификация по професията „Техник на електронна техника“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за
придобиването на квалификация по професията 523030 „Техник на електронна техника“
от област на образование „Техника“ и професионално направление 523 „Електроника,
автоматика, комуникационна и компютърна
техника“ 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 523030 „Техник на електронна техника“
съгласно приложението към тази наредба
определя изискванията за придобиването на
трета степен на професионална квалификация
за специалностите 5230301 „Промишлена електроника“, 5230302 „Микропроцесорна техника“
и 5230303 „Електронно уредостроене“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6
от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват типови учебни
планове за ученици, учебни планове за лица,
навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към
кандидатите, описанието на професи ята,
единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията 523030 „Техник на електронна техника“
включва общата, отрасловата и специфичната
професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които
гарантират на обучаемия възможността за
упражняване на професията след завършване
на обучението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за
предучилищното и училищното образование.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев

Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията
„Техник на електронна техника“
Професионално направление:
523

Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника

Наименование на професията:
523030

Техник на електронна техника

Специалности:

Степен на Ниво Ниво
професио- по
по
нална ква- НКР ЕКР
лификация

5230301 Промишлена
електроника

Трета

4

4

5230302 Микропроцесорна техника

Трета

4

4

5230303 Е л е к т р о н н о
уредостроене

Трета

4

4

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен
на професионална квалификация съгласно
Закона за професионалното образование и
обучение (ЗПОО)
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията
„Техник на електронна техника“ от Списъка
на професиите за професионално образование
и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден
от министъра на образованието и науката със
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл.
изм. със Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.)
изискванията за входящото минимално образователно равнище към кандидатите са:
з а ученици – завършено основно образование;
з а лица, навършили 16 години – придобито
право за явяване на държавни зрелостни
изпити или придобито средно образование.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо
професионално обучение с придобиване на
трета степен на професионална квалификация
е придобита втора степен на професионална
квалификация по професия от област на образование „Техника“.
Здравословното състояние на кандидата
се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се
обучава, не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Техник на електронна техника“ или по
част от нея чрез валидиране на придобити с
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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 (обн., 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.)
Техникът на електронна техника работи в
предприятията за производство на електронни
изделия, в звената за поддръжка на електронно
оборудване на всички видове предприятия, в
сервизни фирми по поддръжка на електронна
техника, търговски фирми за продажба на
електронни изделия.
В зависимост от трудовата позиция техникът на електронна техника осъществява
входящ контрол на елементи и детайли за
влагане в производството; монтира и демонтира електронни елементи за обемен и SMD
(повърхностен) монтаж; измерва и контролира
параметрите на възли и детайли; извършва
стандартни механични операции; подготвя
и обслужва автоматизирани линии за SMD
монтаж; осъществява качествен контрол на
готови възли и изделия визуално и с помощта на технологично оборудване; разчита и
изпълнява изискванията на технологичната
и конструкторската документация; попълва
технологични карти; инсталира електронни
системи и изделия при клиента; инструктира
клиентите за правилната експлоатация на електронните устройства; извършва диагностика
на дефектирали изделия и взема решения за
техния ремонт.
В своята работа той работи с поялници и
поялни станции с горещ въздух; специализирани ремонтни станции; вакуумпомпи; стандартна измервателна техника – волтметри,
амперметри, мултицети, осцилоскопи и др.;
компютърна техника, периферни устройства и
интерфейси; нестандартно тестово оборудване;
кримпващи клещи и автомати, занитващи
устройства за механично и топлозанитване,
електрически и пневматични отвертки; оборудване за ESD (електростатична) защита – ESD
облекло, системи за контролиран по ESD
достъп, ESD оборудване; конструкторска и
технологична документация, сервизни технически описания и електрически схеми.
Техникът на електронна техника работи
при условия, отговарящи на изискванията на
Кодекса на труда. В областта на производството
на електронни изделия често се прилага дву- и
трисменен режим на работа. Като самонаето
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лице техникът на електронна техника работи
при гъвкаво работно време без ограничения
в продължителността.
При изпълнение на трудовите дейности е
необходимо техникът на електронна техника
да проявява сръчност, съобразителност, инициативност, отговорност, дисциплина.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията
„Техник на електронна техника“, могат да
продължат обучението си по друга професия
от професионално направление „Електроника,
автоматика, комуникационна и компютърна
техника“.
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 на електронна техника“
може да заема следните длъжности от НКПД:
Единична група 3114 „Електронни техници“:
3114-3001 Техник, конструиране и технология
на електронни елементи, 3114-3002 Техник,
електровакуумна техника, 3114-3003 Техник,
промишлена електроника, 3114-3004 Техник,
самолетоводещи съоръжения, 3114-3005 Техник, ядрена електроника, 3114-3006 Техник,
автоматизация, 3114-3007 Техник, електронна
техника, 3114-3008 Техник, микропроцесорна техника, 3114-3009 Инспектор, качество
(елект ронни проду кти), 3114-3010 Техник,
измервателни уреди; Единична група 7421
„Механици и сервизни техници на електронни съоръжения“: 7421-2001 Електромонтьор,
електронна апаратура, 7421-2002 Електрончик,
7421-2003 Изготвител, корабна електроника,
7421-2004 Монтьор, електронни прототипи,
7421-2005 Монтьор, електронна метеорологична апаратура, 7421-2006 Монтьор, електронни
инструменти, 7421-2007 Монтьор, електронни
радари, 7421-2008 Монтьор, електронни сигнални апаратури, 7421-2009 Монтьор, електронно
производствено оборудване, 7421-2010 Монтьор, микроелектроника, 7421-2011 Механик,
канцеларски машини, 7421-2012 Механик,
търговски машини и апаратура, 7421-2013
Механик, електрончик, 7421-2014 Механик,
поддържащ електронна апаратура, 7421-2015
Монтажник, медицинска електронна техника,
както и други длъжности, допълнени при
актуализиране на НКПД.

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на ЕРУ
ЕРУ по обща професионална подготовка
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
РУ 1.1. (Резултат от учене) Създава организация за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд на работното място
РУ 1.2. Участва в създаването на организация
за осъществяване на превантивна дейност по
опазване на околната среда
РУ 1.3. Създава организация за овладяването
на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Предприемачество
РУ 2.1. Познава основите на предприемачеството
РУ 2.2. Формира предприемаческо поведение
РУ 2.3. Участва в разработването на бизнес
план
ЕРУ 3. Икономика
РУ 3.1. Познава основите на пазарната
икономика
РУ 3.2. Познава характеристиките на производствената дейност в предприятие
ЕРУ по отраслова професионална подготовка
ЕРУ 4. Комуникация и чужд език
РУ 4.1. Общува ефективно в работния екип
РУ 4.2. Осъществява ефективна бизнес
комуникация
РУ 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
РУ 5.3. Създава цифрово съдържание с ИКТ
РУ 5.4. Осигурява сигурност при работата
с ИКТ
РУ 5.5. Решава проблеми при работата с ИКТ
ЕРУ 6. Организация на труда
РУ 6.1. Познава управленческата структура
на фирмата
РУ 6.2. Организира работния процес
РУ 6.3. Отговаря за разпределението на
дейностите в работния процес
ЕРУ 7. Електротехника и автоматика
РУ 7.1. Познава основите на електротехниката и автоматиката
РУ 7.2. Измерва електрически величини
РУ 7.3. Чертае електротехнически чертежи
и схеми
ЕРУ 8. Градивни елементи в електрониката
РУ 8.1. Дефинира материалите и градивните
елементи в електрониката
РУ 8.2. Проверява изправността на градивните елементи
РУ 8.3. Монтира (демонтира) електронни
компоненти
ЕРУ 9. Аналогова и цифрова схемотехника
РУ 9.1. Познава основните групи аналогови
електронни устройства и техните параметри
РУ 9.2. Познава основните групи цифрови
електронни устройства и техните параметри
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РУ 9.3. Познава принципа на действие на
аналогово-цифрови преобразуватели (АЦП) и
цифрово-аналогови преобразуватели (ЦАП)
РУ 9.4. Познава съвременните микроконтролери и тяхното приложение
ЕРУ 10. Приложен софтуер в електрониката
РУ 10.1. Използва приложен софтуер за
проектиране на печатни платки
РУ 10.2. Използва приложен софтуер за
изготвяне на конструкторска и технологична
документация
ЕРУ 11. Производство на електронни изделия
РУ 11.1. Прилага изискванията на стандартите за качество в производството
РУ 11.2. Организира работното място
РУ 11.3. Работи със специфично производствено оборудване
РУ 11.4. Тества готовото електронно изделие
ЕРУ 12. Сервизна поддръжка на електронна
техника
РУ 12.1. Инсталира електронното устройство на клиентите и пояснява правилата за
експлоатация
РУ 12.2. Извършва диагностика на повреди
в електронните устройства
РУ 12.3. Разчита сервизна документация
и взема решения за ремонт на електронното
устройство
РУ 12.4. Извършва профилактика на електронното изделие при клиента
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Промишлена електроника“
ЕРУ 13. Управление и автоматизация на
технологични процеси
РУ 13.1. Познава видовете технологични
процеси в електрониката
РУ 13.2. Познава видовете сензори в автоматизираните системи
РУ 13.3. Изследва параметрите на стандартен сензор
РУ 13.4. Познава структурата на автоматичните системи за управление
ЕРУ 14. Програмиране и приложение на
промишлени контролери
РУ 14.1. Познава стандартната архитектура
на контролер
РУ 14.2. Познава езиците за програмиране
на контролерите
РУ 14.3. Въвежда приложни програми в
контролери
РУ 14.4. Разработва алгоритъм и програма
за управление на технологичен процес
ЕРУ 15. Основи на роботиката
РУ 15.1. Познава основните компоненти на
индустриалните роботи
РУ 15.2. Познава основните закони на
хидравликата и пневматиката
РУ 15.3. Познава видовете индустриални
роботи
РУ 15.4. Програмира и настройва лабораторен робот
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ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Микропроцесорна
техника“
ЕРУ 16. Микропроцесорни системи
РУ 16.1. Познава структурата на стандартна
микропроцесорна система
РУ 16.2. Познава архитектурата и характеристиките на съвременните микропроцесори
РУ 16.3. Познава архитектурата и характеристиките на микроконтролерите
РУ 16.4. Познава съвременните тенденции
в развитието на микропроцесорите и микроконтролерите
ЕРУ 17. Развойни среди за програмиране
на контролери
РУ 17.1. Прилага инструкциите на контролера
РУ 17.2. Създава програма на асемблер в
развойна среда
РУ 17.3. Транслира и отстранява синтактични грешки в програмата
РУ 17.4. Симулира и отстранява логически
грешки в програмата
РУ 17.5. Записва компилираната програма
в микроконтролера
ЕРУ 18. Проект по микропроцесорни системи
РУ 18.1. Проектира приложна схема на основата на микроконтролер
РУ 18.2. Реализира на практика утвърдения
проект
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ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Електронно уредостроене“
ЕРУ 19. Токозахранващи блокове
РУ 19.1. Познава видовете токоизправителни схеми
РУ 19.2. Познава видовете изглаж дащи
филтри
РУ 19.3. Познава видовете стабилизатори
на напрежение
РУ 19.4. Познава видовете преобразуватели на напрежение
РУ 19.5. Реализира на практика токозахранваща схема
ЕРУ 20. Входно-изходни блокове
РУ 20.1. Познава видовете к лавиату ри
РУ 20.2. Познава видовете индикатори
и дисплеи
РУ 20.3. Познава видовете термопринтери
РУ 20.4. Реализира на практика схема за
въвеж дане и изобразяване на информация
ЕРУ 21. Блокове за управление и контрол
РУ 21.1. Познава видовете интег ра лни
А ЦП и Ц А П
РУ 21.2. Познава видовете интерфейси
РУ 21.3. Познава правилата и стандартите
за електромагнитна съвместимост
РУ 21.4. Реализира на практика измервателен у ред на базата на микроконтролер
3.2. Описание на ЕРУ

ЕРУ по обща професионална подготовка
ЕРУ 1
Наименование на
единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Техник на електронна техника

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
· Познава 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 и свързани с нея трудови дейности
· Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и
маркировка за осигуряване на ЗБУТ
· Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Умения

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

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

Резултат от учене 1.2:

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

Знания

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

Умения

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

Компетентности

· А нализира възможните причини за екологично замърсяване

Резултат от учене 1.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

·
·
·
·
·

Умения

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

Компетентности

·А
 нализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация, прави
предложения за актуализиране на 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

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

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Владее теоретичните знания за:
 хигиенните норми;
 здравословните и безопасни условия на труд на работното място;
 превантивната дейност за опазване на околната среда;
 овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на пострадали.
За средство 2:
· Избира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената рискова
ситуация
· Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

БРОЙ 71

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

ЕРУ 2
Наименование на
единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Техник на електронна техника

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

·П
 ознава 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

· Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности

· Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Резултат от учене 2.3:

Участва в разработването на бизнес план

Знания

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

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

ЕРУ 3
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Икономика

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Техник на електронна техника

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

·
·
·
·

Умения

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

4

4

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

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

Резултат от учене 3.2:

Познава характеристиките на производствената дейност в предприятие

Знания

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

Умения

·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 За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема
в зададения казус/сценарий

ЕРУ по отраслова професионална подготовка
ЕРУ 4
Наименование на
единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Техник на електронна техника

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 4.1:

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 съобразно
работния протокол
· Поема отговорности при работа в екип

Резултат от учене 4.2:

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

Резултат от учене 4.3:

Комуникира успешно на чужд език във връзка с професията

Знания

· Познава професионалната терминология на чужд език

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

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

Компетентности

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

Средства за оценяване: Средство 1:
· Разговори на професионални теми на чужд език
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна среда

ЕРУ 5
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 5.1:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 5.2:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 5.3:
Знания

Информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
4
4
Техник на електронна техника
4
4
Обработва информация с ИКТ
· Изброява интернет търсачки
· Обяснява употребата на филтри и оператори за търсене
· Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
и начини за оценка на надеждността є
· 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
· Използва търсачка за намиране на информация като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и др.)
· 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, уеб страници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)
· Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание
· Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при обработването на информация
Комуникира посредством ИКТ
· Изброява доставчици на услугата електронна поща
· 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
· Използва електронна поща
· 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
· Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при онлайн комуникация
Създава цифрово съдържание с ИКТ
· Познава функционалностите на софтуерите за създаване и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици, изображения, аудио, видео)
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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
· Демонстрира самостоятелно владеене на ИКТ при създаването на електронно
съдържание
Резултат от учене 5.4:
Осигурява сигурност при работата с ИКТ
Знания
· Познава голяма част от известните рискове за сигурността при работа онлайн
· Запознат е с въздействието на цифровите технологии върху ежедневния живот
и околната среда
Умения
· Идентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
· А ктивира филтри на електронна поща против спам
· Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер
· Прилага мерки за пестене на енергия
Компетентности
· Способен е да поддържа защитена от злонамерени действия електронната среда, в която работи
Резултат от учене 5.5:
Решава проблеми при работата с ИКТ
Знания
· Познава начините за решаване на рутинни проблеми при използването на цифрови технологии
· Запознат е с необходимостта от актуализиране на собствените си цифрови
умения
Умения
· Предприема основни стъпки за защита на устройствата, с които работи (например инсталира антивирусни програми и пароли)
Компетентности
· Способен е да разреши рутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ (например чрез затваряне на програма, повторно стартиране на компютъра, проверка
на интернет връзка и др.)
Средства за оценяване: Средство 1:
· Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по
зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
· Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по
електронната поща
Средство 3:
· Изпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформлението
на цифрово съдържание
Средство 4:
· Изпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено електронно съобщение
Средство 5:
· Изпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер
Условия за провеждане За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
· Учебен/компютърен кабинет
на оценяването:
· Персонален компютър или лаптоп
· Достъп до интернет
Критерии за оценяване: За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
· Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително
зададеното за това време. Демонстрирани са професионални знания, умения и
компетентности, свързани с употребата на ИКТ

ЕРУ 6
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 6.1:
Знания

Организация на труда
4
4
Техник на електронна техника
4
4
Познава управленческата структура на фирмата
· Описва функционалната структура на фирмата
· И дентифицира правилата за вътрешния ред във фирмата
· Описва политиката по качество на фирмата и изискванията относно клиентската удовлетвореност
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Умения
Компетентности

· С пазва трудовата дисциплина
· Е фективно работи в екип
· С пазва йерархията при решаване на проблеми
Резултат от учене 6.2: Организира работния процес
Знания
· Познава структурата на стопанските организации
· Познава методи за нормиране на работния процес
· Познава нормативните документи, свързани с професията
· Познава планирането на ресурси, свързани с работния процес
Умения
· П ланира работния процес
· С ъставя график на работните задачи
· С пособен е да раздели работния процес на операции (манипулации)
· С пазва основните нормативни актове, свързани с професията
Компетентности
· Е фективно организира работния процес
· Предлага и мотивира необходимостта от промени в работата
Резултат от учене 6.3: Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес
Знания
· Познава видовете дейности
· Познава изискванията за изпълнение на видовете дейности
· Познава начините за организация на дейностите в работния процес
Умения
· О рганизира дейностите
· С пазва и следи етичните норми на поведение
· Участва в изграждането на ефективна работна среда
Компетентности
· Е фективно разпределя и планира дейностите
· С ъздава и поддържа етична работна среда
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Дефинира теоретични понятия за управленческата структура на фирмата и
организацията на работния процес
За средство 2:
· Дефинира теоретични понятия при разпределението на дейностите в работния процес

ЕРУ 7
Наименование на
единицата:

Електротехника и автоматика

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Техник на електронна техника

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 7.1:

Познава основите на електротехниката и автоматиката

Знания

·Д
 ефинира понятията електрически заряд, ток, електрически потенциал, електродвижещо напрежение (е.д.н.) и електрическо напрежение
· Изброява видовете електрически вериги
· Дефинира основните закони в електротехниката
· Обяснява разликите между автоматичен контрол, автоматично управление и
автоматично регулиране
· Описва функционалните схеми на различни системи за автоматично регулиране

Умения

·И
 згражда прости електрически вериги
· С вързва нисковолтова комбинирана електрическа верига
· Използва по предназначение различни видове датчици и преобразувателни
елементи
· С ъставя блок-схема на алгоритъм за система за управление

Компетентности

·У
 мее самостоятелно, правилно и безопасно да свързва електрически вериги
· С пособен е бързо и точно да работи с информационни бази
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Резултат от учене 7.2:

Измерва електрически величини

Знания

·О
 писва същността на различните електрически величини
· Дефинира мерните единици за различните електрически величини
· Обяснява връзката между ток, напрежение и съпротивление и закона на Ом

Умения

·
·
·
·

Компетентности

·С
 пособен е самостоятелно да измерва различни електрически величини, като
проявява съобразителност, точност и отговорност
· Прави оптимален избор на електрически машини, съобразен с влиянието на
околната среда (влажност, замърсеност, климатични зони)

Резултат от учене 7.3:

Чертае електротехнически чертежи и схеми

Знания

·О
 писва символите, с които се обозначават различните електрически компоненти
· Познава основните елементи на електрическите инсталации и електроинсталационните материали

Умения

·Р
 аботи с чертожни инструменти
· Проверява нисковолтови електрически вериги
· Работи с електротехнически инструменти

Компетентности

·С
 пособен е без или с помощта на справочна литература да чертае прости
електротехнически чертежи и схеми
· С пособен е самостоятелно и вярно да разчита електротехнически чертежи
и схеми

 змерва електрическо напрежение с мултицет (или друг уред)
И
Измерва електрическо съпротивление с комбиниран измервателен уред
Изчислява параметрите на електрическите машини
С пазва правилата за безопасност при всички дейности

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
· С вързване на лабораторен стенд на проста електрическа верига, включваща
сензор
Средство 2:
· Решаване на проста електрическа верига
· Проверка на практика на решението на задачата
Средство 3:
· Изготвяне на електротехнически чертеж или схема по техническо задание
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
· Учебна лаборатория
· Лабораторни стендове
· Градивни елементи
· Л ични предпазни средства
За средство 3:
· Учебен кабинет
· Чертожни инструменти
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира професионални знания в областта на електротехниката и автоматиката, правилно свързва електрическата схема върху лабораторния стенд,
спазва изискванията за безопасност, спазва изискванията на SI
За средство 2:
· Владее основните закони в електротехниката, притежава необходимите математически знания и умения, спазва изискванията на SI
· Взети са всички необходими мерки за безопасност. Избрана е подходящата
измервателна техника, а зададените електрически величини са измерени с
необходимата точност
За средство 3:
· Изготвената схема (или чертеж) е ясна, прегледна и отговаря на заданието.
Електрическите компоненти са правилно и точно изобразени, спазва изискванията на SI

ЕРУ 8
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:

Градивни елементи в електрониката
4
4

БРОЙ 71
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
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Знания

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1

Техник на електронна техника

4
4
Дефинира материалите и градивните елементи в електрониката
· Описва класификацията на градивните елементи в електрониката
· Описва принципа на работа на градивните елементи
· Назовава означенията на градивните елементи
· Познава корпусите на електронните компоненти за обемен монтаж
· Познава корпусите на електронните елементи за SMD монтаж
· Изброява видовете материали, използвани в електрониката, техните предимства и недостатъци
Умения
· Разпознава градивните елементи в електрическата схема
· Ползва по предназначение справочници
· Работи с интернет базирана информация за градивните елементи
· Разпознава визуално основните материали, използвани в електрониката
· Разчита означенията върху корпусите на компонентите
· Разчита цветния код за резистори и кондензатори
Компетентности
· А декватно разпознава различните градивни елементи в електрониката
Резултат от учене 8.2:
Проверява изправността на градивните елементи
Знания
· Дефинира параметрите на електронните компоненти
· Описва корпусите на елементите за обемен монтаж
· Описва корпусите на елементите за SMD монтаж
Умения
· Ползва справочници
· Работи с интернет базирана информация за градивните елементи
· Измерва с волтметър, амперметър, омметър, мултицет
· Тества електронни платки за къси съединения, липса на електрическа връзка
· Тества електронни платки за дефектни елементи
Компетентности
· Извършва входящ контрол на електронни компоненти в съответствие с изискванията
· Извършва с екип или самостоятелно качествен контрол на електронни платки
Резултат от учене 8.3:
Монтира (демонтира) електронни компоненти
Знания
· Описва параметрите на електронните компоненти
· Познава корпусите на елементите за обемен монтаж
· Познава видовете припои и флюсове
· Идентифицира означенията от белия печат на платките
Умения
· Профилира електронните компоненти за обемен монтаж
· Споява със стандартен поялник
· Споява с поялна станция с горещ въздух и съответните приставки
· Използва помощни инструменти (секачи, пинсети, вакуумпомпи, зачиствачки,
„трета ръка“)
Компетентности
· Извършва самостоятелно монтаж на електронни компоненти върху печатна
платка съгласно конструкторска и технологична документация
· Извършва самостоятелно корекция на печатни платки
Средства за оценяване: За средство 1:
· Решаване на теоретичен тест (писмен или при възможност електронен)
За средство 2:
· Практически тест – работа със справочник и проверка изправността на компоненти
За средство 3:
· Практически тест – монтаж (демонтаж) на елементи за обемен и SMD монтаж
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет, електронен тест – компютърна зала
За средство 2:
· Учебна лаборатория
· Мултицети
· Електронни компоненти за обемен и SMD монтаж
· Лабораторни стендове
· Справочници
За средство 3:
· Учебна работилница
· Работни места, оборудвани с поялници, поялни станции за горещ въздух, инструменти и аспирация
· Голи печатни платки с бял печат, електронни компоненти за обемен и SMD
монтаж
· Работно облекло и защитни средства

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 71

Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрирани са задълбочени теоретични знания за материалите и градивните елементи в електрониката
За средство 2:
· Взети са всички необходими мерки за безопасност, избрана е подходящата
измервателна техника, а зададените електрически величини са измерени с необходимата точност, правилно са определени изправните и неизправните елементи
За средство 3:
· Взети са всички необходими мерки за безопасност, спазват се изискванията на
ЗБУТ при работа с поялници, правилно се профилират елементите, елементите
са монтирани на правилните места, спойките са качествени, спазени са сроковете за монтаж, работното място е организирано правилно и подредено според
технологичната последователност

ЕРУ 9
Наименование на
единицата:

Аналогова и цифрова схемотехника

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Техник на електронна техника

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 9.1:

Познава основните групи аналогови електронни устройства и техните параметри

Знания

·
·
·
·
·

Умения

·
·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С пособен е самостоятелно да монтира и оживи аналогова електронна схема

Резултат от учене 9.2:

Познава основните групи цифрови електронни устройства и техните параметри

Знания

·О
 писва видовете цифрови устройства и техните означения
· Описва принципа на действие на ПС и КЛС (последователностни схеми и
комбинационно-логически схеми)
· И дентифицира основните параметри и таблиците на истинност на ПС и КЛС
· Познава законите на Булевата алгебра и картите на Вейч
· Познава стандартните управляващи сигнали при цифровите устройства
· Описва схемите и параметрите на генераторите на правоъгълни импулси
(тактови генератори)

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С пособен е самостоятелно да монтира и оживи цифрова електронна схема

Резултат от учене 9.3:

Познава принципа на действие на аналогово-цифрови преобразуватели (АЦП)
и цифрово-аналогови преобразуватели (ЦАП)
· Описва параметрите и принципните схеми на АЦП
· Описва параметрите и принципните схеми на ЦАП
· Идентифицира АЦП и ЦАП в интегрално изпълнение

Знания

 ознава видовете токозахранващи устройства, генератори и усилватели
П
Описва принципа на работа на ТЗУ, генераторите и усилвателите
И дентифицира основните параметри на ТЗУ, генераторите и усилвателите
И дентифицира основните схеми на ТЗУ, генератори и усилватели
Познава основните схеми на свързване на операционните усилватели и аналоговите компаратори
· Описва принципа на работа на инверторите и DC-DC преобразувателите
 ертае основните схеми на ТЗУ, генератори и усилватели
Ч
Работи с интернет базирана информация за генератори и усилватели
Прави опростено изчисляване на ТЗУ и RC усилвател
Работи със справочници и избира компоненти по зададени параметри
Изследва принципа на действие на основните аналогови схеми
Обяснява принципа на действие на основните аналогови схеми
Монтира аналогови електронни схеми върху учебна платка
Оживява аналогови електронни схеми върху учебна платка

 ертае основните схеми на цифровите устройства с типовите елементи
Ч
Записва таблиците за истинност на цифровите схеми
М инимизира логически функции с карти на Вейч
Работи със справочници и софтуер за симулации
Изследва и обяснява принципа на действие на основните цифрови схеми
Монтира и оживява цифрови електронни схеми върху учебна платка
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· А нализира работата на АЦП и ЦАП
· Изчислява параметрите на АЦП и ЦАП
Компетентности
· Способен е безпроблемно да приложи АЦП и ЦАП в електронно изделие
Резултат от учене 9.4:
Познава съвременните микроконтролери и тяхното приложение
Знания
· Описва съвременните микроконтролери и техните възможности
· Познава развойните среди за работа с микроконтролерите
· Идентифицира програматорите и софтуера за програмиране на микроконтролери
Умения
· Отстранява грешки в програми за микроконтролери
· Записва готовия код в паметта на микроконтролер
· Монтира и оживява схема с микроконтролер
Компетентности
· Способен е да подготви микроконтролер за влагане в електронно изделие
Средства за оценяване: За средство 1:
· Решаване на теоретичен тест (писмен или при възможност електронен) с включено изчисляване на блок от аналогово устройство
· Практически тест 1 – изследване на аналогово електронно устройство (токоизправител, усилвател, генератор и др.)
· Практически тест 2 – монтиране и оживяване на аналогово електронно устройство върху учебна платка
За средство 2 :
· Решаване на теоретичен тест (писмен или при възможност електронен) с включено изчисляване на блок от цифрово устройство
· Практически тест 1 – изследване на цифрова ПС или КЛС
· Практически тест 2 – монтиране и оживяване на цифрово електронно устройство върху учебна платка
За средство 3:
· Практически тест – изследване на АЦП или ЦАП на лабораторна постановка
За средство 4:
· Практически тест – въвежда, тества и записва предварително подготвена програма за микроконтролер, проверява на практика работоспособността на микроконтролера върху развойна платка
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Теоретичен тест – учебен кабинет, при електронен тест – компютърна зала
· Практически тест 1
 Учебна лаборатория
 Мултицети, сигнал-генератори, двулъчеви осцилоскопи, захранващи блокове
 Лабораторни стендове
 Справочници
· Практически тест 2
 Учебна работилница
 Работни места, оборудвани с поялници, поялни станции за горещ въздух,
инструменти и аспирация
 Учебна платка, електронни компоненти за обемен и SMD монтаж
Изискванията към работното облекло и защитните средства налагат работа с
безоловен припой
За средство 3:
· Учебна лаборатория
· Мултицети, сигнал-генератори, двулъчеви осцилоскопи, захранващи блокове
· А ЦП и ЦАП в интегрално изпълнение
· Лабораторни стендове
· Справочници
За средство 4:
· Компютърна зала с инсталирана развойна среда
· Програматори
· Развойни платки
Критерии за оценяване: За средства 1 и 2:
· Теоретичен тест – демонстрирани са задълбочени теоретични знания за видовете аналогови електронни схеми, принципа на действие, параметри, предимства
и недостатъци, област на приложение
· Практически тест – умее да приложи теорията за аналоговите електронни устройства на практика, работи самостоятелно по зададена методика, като спазва
последователността, правилно изчислява параметрите и правилно избира стандартни градивни елементи, обосновава своя избор, изготвя техническа документация, отговаряща на приетите стандарти и системата SI
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За средство 3:
· Оценява се протоколът от проведеното лабораторно изследване с включени:
схема на лабораторната постановка, списък на използваната апаратура, кратки
теоретични сведения, таблици, графики, осцилограми от проведените изследвания, изчисления, анализ на получените данни
За средство 4:
· при работа с развойната среда – експедитивно въвеждане на програмния код,
брой грешки при компилирането, своевременно отстраняване на грешките,
успешно компилиране и получаване на съответния изходен код
· при работа с програматора – правилно свързване на програматора към РС (избор на порт по вид и логически номер, захранване на програматора), правилно
поставяне на контролера в програматора, правилен избор на настройки на програмиращия софтуер, успешен запис на кода в паметта на контролера
· При работа с развойната платка – правилно поставяне на контролера в развойната платка, успешно оживяване на съответната функция на развойната платка

ЕРУ 10
Наименование на
единицата:

Приложен софтуер в електрониката

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Техник на електронна техника

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 10.1: Използва приложен софтуер за проектиране на печатни платки
Знания

·О
 писва най-разпространените програмни продукти за проектиране на печатни платки
· Описва възможностите и изискванията на софтуера за изчертаване на принципна електрическа схема
· Изброява възможностите и изискванията на софтуера за генериране на печатна платка от електрическа схема

Умения

·И
 нсталира най-разпространените програмни продукти за проектиране на
печатни платки
· Настройва най-разпространените програмни продукти за проектиране на
печатни платки
· С тартира най-разпространените програмни продукти за проектиране на печатни платки
· Изчертава с инструментите на софтуера електрическа принципна схема
· С имулира електрическата схема
· О тстранява евентуални грешки
· Генерира едностранна печатна платка от електрическата схема
· Генерира спецификация на използваните градивни елементи
· О тпечатва електрическата схема, спецификацията и графичния оригинал на
печатната платка

Компетентности

· С пособен е с помощта на ИКТ да проектира печатна платка

Резултат от учене 10.2: Използва приложен софтуер за изготвяне на конструкторска и технологична
документация
Знания

·П
 ознава стандартите за изготвяне на конструкторска и технологична документация
· Описва възможностите и изискванията на софтуера за изготвяне на конструкторска и технологична документация

Умения

·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

·С
 пособен е с помощта на ИКТ да изготви технологична и конструкторска
документация

 нсталира система
И
Настройва система
С тартира система
Изготвя чертожни шаблони
Изготвя чертожни документи от типа „детайл“
Изготвя чертожни документи от типа „сборен“
Изготвя технологична документация за конкретно изделие
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Средства за оценяване: За средство 1:
· Практически тест – проектиране на печатна платка по зададена електрическа схема
За средство 2:
· Практически тест – изготвяне на технологична карта за изработване на електронно изделие
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Практически тест – компютърна зала с инсталирана система и достъп до интернет, мрежов принтер, предварително подготвени електрически принципни
схеми (различна за всеки обучаван)
За средство 2:
· Практически тест – компютърна зала с инсталирана система, Office пакет и
достъп до интернет, мрежов принтер, конструкторска документация на електронно изделие
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Практически тест – експедитивно и правилно изчертава електрическата схема, спазва правилата за обозначаване на елементите (буквено и номерация),
спазва правилата на техническото чертане (електрическите връзки), предлага
оптимално разположение на елементите, успешно симулира схемата, своевременно отстранява грешките, успешно генерира графичен оригинал на
платката, успешно принтира изходните файлове
За средство 2:
· Практически тест – експедитивно и правилно оформя технологичната карта,
спазва последователността на операциите, описва необходимото оборудване, описва необходимите материали, описва необходимите производствени и
контролни проверки, описва специфичните изисквания според конструкторската документация, успешно принтира изходните документи

ЕРУ 11
Наименование на
Производство на електронни изделия
единицата:
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Наименование на
Техник на електронна техника
професията:
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Резултат от учене 11.1: Прилага изискванията на стандартите за качество в производството
Знания
· Познава основните принципи на системата за качество ISO 9001
· Познава фирмените правилата за осигуряване на качество
Умения
· С пазва технологична дисциплина
· С пазва изискванията за ESD защита
Компетентности
· С пособен е да извършва качествен контрол на електронни изделия, спазвайки основните принципи
Резултат от учене 11.2: Организира работното място
Знания
· Изброява видовете конструкторска документация
· Познава изискванията на технологичната документация
Умения
· Подрежда работното си място
· Разчита конструкторската и документация
· С пазва изискванията на техническата документация
Компетентности
· С пособен е да извърши всяка технологична операция при производството на
електронното изделие
Резултат от учене 11.3: Работи със специфично производствено оборудване
Знания
· Изброява възможностите на производственото оборудване
· Описва правилата за експлоатация на производственото оборудване
Умения
· Работи със специфично оборудване за механичен монтаж (кримпване, занитване, залепване и др.)
· Работи със специфично оборудване за електрически монтаж (поялници, поялни станции, вакуумпомпи и др.)
· Работи със специфично оборудване за монтаж на SMD елементи (автоматизирани SMD линии)
Компетентности
· С пособен е да извърши всяка технологична операция при производството на
електронното изделие
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Резултат от учене 11.4: Тества готовото електронно изделие
Знания

·Д
 ефинира допустимия диапазон на изменение на техническите параметри на
изделието
· Знае всички критерии за окачествяване на изделието

Умения

·
·
·
·

Компетентности

·С
 пособен е под ръководството на наставник да осъществява функционален
контрол на готово изделие
· С пособен е под ръководството на наставник да осъществява качествен контрол на готово изделие, използвайки технологична документация
· С амостоятелно коригира правилно откритите несъответствия

 аботи със стандартна измервателна апаратура
Р
Работи с нестандартно тестово оборудване
Коригира откритите несъответствия
Попълва съпътстващата технологична карта

Средства за оценяване: За средства 1 и 2:
· Решаване на вътрешен фирмен теоретичен тест (писмен или при възможност
електронен)
За средство 3:
· Практически тест
 Подготвя, намира, технологичната документация за производство на зададен продукт
 Подготвя необходимите уреди и приспособления за производство на продукта, следвайки инструкциите на технологичната документация
 Проверява заделените материали спрямо спецификацията от технологичната документация
За средство 4:
· Практически тест
 Извършва спояване на SMD елемент върху печатна платка
 Извършва спояване на конвенционален компонент върху печатна платка
 Извършва ремонт (демонтаж) на SMD и конвенционални елементи от
монтирана печатна платка
 Извършва подготовка на линия за автоматичен монтаж на печатни платки
За средство 5:
· Практически тест – извършва функционална проверка на готови изделия,
като използва технологична инструкция за тест. Предварително подготвя необходимите уреди за измерване и тестване. Описва резултатите и отбелязва
несъответствята, ако има такива
Условия за провеждане За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
на оценяването:
· Учебен кабинет
· Реално работно място
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира теоретични знания за стандартите за качество в производството
За средство 2:
· Демонстрира познаване на основните принципи на системите и стандартите
за качество, както и вътрешните фирмени правила за осигуряване на качествена продукция
За средство 3:
· Оценява се оптималното и ефективно подреждане на работното място, спазване на чистота, съответствие на избраната технологична документация, уреди, приспособления и материали спрямо заданието
За средство 4:
· Оценяват се резултатите от производствената дейност – качество на спойките
(стандарт IPC 610), качество на извършения ремонт, спазване на ESD защита
(облекло, обувки), спазване на правилата за ЗБУТ, опазване на оборудването
За средство 5:
· Оценяват се резултатите от производствената дейност – изпълнение на нормите, процент брак, качество на продукцията, спазване на ESD защита, спазване на правилата за ЗБУТ, опазване на оборудването

ЕРУ 12
Наименование на
единицата:

Сервизна поддръжка на електронна техника

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4
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професията:

Техник на електронна техника

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4
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Резултат от учене 12.1: Инсталира електронното устройство на клиентите и пояснява правилата за
експлоатация
Знания

·П
 ознава изискванията към експлоатацията на изделието
· Описва възможните неизправности на изделието

Умения

·П
 одготвя за работа изделието в сервиза или на място при клиента
· Обучава клиента за работа с изделието
· И нструктира клиента по отношение на възникнали неизправности или извънредни събития
· Работи с необходимото оборудване за монтаж и настройка на изделието
· Попълва сервизната документация

Компетентности

· С пособен е ефективно да комуникира с клиенти

Резултат от учене 12.2: Извършва диагностика на повреди в електронните устройства
Знания

·И
 зброява видовете сервизна техническа документация
· И дентифицира принципите по диагностика и ремонт
· Познава фирменото сервизно оборудване

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С пособен е да открие причината за неработоспособността на изделието

 рганизира работното си място с необходимото оборудване
О
Разчита сервизната документация
Работи със стандартни измервателни уреди
Работи с уреди за генериране и наблюдаване на процеси в реално време
С пазва изискванията за ESD защита
С пазва изискванията за ЗБУТ

Резултат от учене 12.3: Разчита сервизна документация и взема решения за ремонт на електронното
устройство
Знания

·И
 зброява видовете стандартна измервателна апаратура
· Познава правилата за експлоатация на стандартната измервателна апаратура

Умения

·Р
 аботи с оборудване за основните електрически и механични операции
· Работи с нестандартно сервизно оборудване

Компетентности

· С пособен е правилно да отстрани неизправност в изделието

Резултат от учене 12.4: Извършва профилактика на електронното изделие при клиента
Знания

·И
 дентифицира процедурите за профилактика на изделието
· Описва изискванията към стойностите на контролираните параметри

Умения

·
·
·
·

Компетентности

·С
 пособен е под ръководството на наставник да извърши правилна профилактика на електронно изделие
· Умело използва ИКТ при профилактика на изделие

 аботи с оборудване за диагностика на изделието
Р
Работи със софтуер за диагностика на изделието
О ткрива евентуални отклонения от нормалната работа на изделието
При необходимост привежда стойностите на параметрите към препоръчителните
· Дава препоръки за предотвратяване на бъдещи неизправности

Средства за оценяване: За средство 1:
· Решаване на вътрешен фирмен теоретичен тест (писмен или при възможност
електронен)
За средство 2:
· Практически тест
 Извършва инсталация
 Извършва и обяснява настройките на изделието необходими за експлоатацията му
 Описва основните правила за експлоатация на изделието
 Описва правилата за безопасна експлоатация на изделието
За средство 3:
· Практически тест
 Извършва първоначална диагностика на повредено изделие за видими дефекти чрез външен оглед
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 Извършва необходимите измервания
 Описва откритите дефекти по време на диагностиката
 Дава становище относно целесъобразността на извърване на ремонта
За средство 4:
· Практически тест
 Извършва необходимият ремонт и настройка на изделието
 Описва откритите дефекти в сервизната документация
 Попълва сервизната документация
За средство 5:
· Теоретичен
 Посочва текстовете от описанието, които указват честотата и начина на
извършване на профилактика
 Подготвя необходимите уреди и инструменти за извършване на дейността
 Обяснява стъпките по извършване на профилактика според описанието
 Попълва дневник за извършена профилактика
Условия за провеждане За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
на оценяването:
· Учебен кабинет
· Реално работно място
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Оценяват се познанията относно познаването на структурата на фирмата,
историята, визията, традициите, политиката по качество
За средство 2:
· Оценява се както качеството на извършената инсталация, така и умението да
се обясняват стъпките от процеса
За средство 3:
· Оценява се също оптималното и ефективно подреждане на работното място,
спазване на правилата за ESD защита, спазване на правилата за ЗБУТ
За средство 4:
· Оценяват се резултатите от извършване на ремонта на електронно изделие – работа с измервателна апаратура за измерване на напрежение, ток и
съпротивление, работа с апаратура за набюдение на процеси в реално време
(осцилоскопи, генератори и др.), работа с оборудване за разпояване/спояване,
кримпване, занитване и др., спазване на ESD защита, спазване на правилата
за ЗБУТ
За средство 5:
· Оценява се познаването на процедурата за профилактика на изделието, препоръчителните стойности на контролираните параметри, възможните неизправности
· Оценяват се познанията относно извършване на профилактика на изделие – правилното използване на диагностично оборудване, софтуер за диагностика, умение за обяснение на извършваните действия, оценява се също
спазването на правилата за ESD защита, спазване на правилата за ЗБУТ,
опазване на оборудването

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Промишлена електроника“
ЕРУ 13
Наименование на
единицата:

Управление и автоматизация на технологични процеси

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Техник на електронна техника

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 13.1: Познава видовете технологични процеси в електрониката
Знания

·О
 писва съвременните технологии за производство на електронни градивни
елементи и ИС
· И дентифицира технологиите за производство на печатни платки
· Описва технологиите за електрически монтаж на електронни изделия
· Назовава основните механични операции, прилагани при производството на
електронни изделия
· Описва основните принципи на технологията на сглобяване
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Умения

·Р
 азчита технологични карти за производство на електронни изделия
· Разпознава основните модули на линия за SMD монтаж

Компетентности

·Е
 фективно работи в екип
· Правилно разчита технологични карти за производство на електронни изделия

Резултат от учене 13.2:

Познава видовете сензори в автоматизираните системи

Знания

·П
 ознава класификацията на сензорите
· Описва основните параметри на сензорите
· Описва условията за правилна работа на сензорите

Умения

·П
 роверява работоспособността на сензор
· Избира сензори

Компетентности

· Самостоятелно избира подходящите сензори за конкретна АСУ

Резултат от учене 13.3:

Изследва параметрите на стандартен сензор

Знания

·О
 писва принципите на действие на сензорите
· Познава правилата за експлоатация на стандартната измервателна апаратура

Умения

·С
 пазва правилата за безопасна работа
· Измерва параметрите и характеристиките на сензорите

Компетентности

· Прецизно определя параметрите на стандартен сензор

Резултат от учене 13.4:

Познава структурата на автоматичните системи за управление

Знания

·И
 дентифицира принципите на изграждане на АСУ
· И дентифицира алгоритмите за управление на АСУ
· Описва режимите на работа на АСУ

Умения

·П
 роектира функционална блок-схема на АСУ за управление на конкретен
технологичен процес
· Описва алгоритъма на работа на АСУ

Компетентности

· Предлага ефективни мерки за безопасна работа на АСУ

Средства за оценяване: За средство 1:
· Решаване на теоретичен тест (писмен или при възможност електронен)
· Практическа задача – разчита технологична карта за конкретна операция
За средство 2:
· Решаване на теоретичен тест (писмен или при възможност електронен)
· Практическа задача по разпознаване на конкретен сензор
За средство 3:
· Практическа задача по изследване на характеристиките и параметрите на конкретен сензор в лабораторни условия
За средство 4:
· Решаване на теоретичен тест (писмен или при възможност електронен)
· Практическа задача – предлага функционална блок-схема на АСУ за конкретен технологичен процес
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет, при електронен тест – компютърна зала
За средство 2:
· Учебен кабинет, при електронен тест – компютърна зала
· Различни видове сензори
За средство 3:
· Лаборатория с необходимите измервателни уреди
· Различни видове сензори
За средство 4:
· Учебен кабинет, при електронен тест – компютърна зала
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Теоретичен тест – оценяват се знанията за предимствата, недостатъците и приложението на различните технологии за производство на основните компоненти на електронните изделия, видовете механични и електрически операции,
правилата при сглобяване на крайно електронно изделие
· Практическа задача – оценяват се уменията правилно да се разчете технологична карта за конкретна операция, да се определи ориентировъчно нормовремето за изпълнение на операцията, да се остойности операцията
За средство 2:
· Теоретичен тест – оценяват се знанията за видовете сензори, техните основни
параметри и характеристики, изискванията за правилната им работа, физичните и химическите закони на базата, на които функционират и областите за
приложение
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·П
 рактическа задача – оценяват се уменията правилно да се разпознае конкретен сензор, да се провери работоспособността му, да се предложи подходящ сензор за определена контролна точка от АСУ
За средство 3:
· Практическа задача – оценяват се уменията да се изследва даден сензор, да
се снемат негови характеристики, да се изчислят параметри, да се оформят
изследванията, да се направят изводи
За средство 4:
· Теоретичен тест – оценяват се познанията за принципите на изграждане на
АСУ, алгоритмите и режимите на работа, като и за приложимостта на различните системи
· Практическа задача – оценяват се уменията да се предложи блок-схема на
АСУ, изпълняваща зададените предварително функции, да се изберат подходящите сензори за вграждане в системата

ЕРУ 14
Наименование на
Програмиране и приложение на промишлени контролери
единицата:
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Наименование на
Техник на електронна техника
професията:
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Резултат от учене 14.1: Познава стандартната архитектура на контролер
Знания
· Описва апаратната и програмната структура и принципа на работа на контролерите
· И дентифицира операционната система на контролерите
· Познава входно-изходните модули на контролерите
· Описва системата за управление на прекъсванията при контролерите
· Назовава комуникационните мрежи с използване на контролери
Умения
· Избира подходящ контролер
· Прилага системи за управление на прекъсванията при контролерите
Компетентности
· Предлага ефективни мерки за безотказна и безопасна работа на контролера
Резултат от учене 14.2: Познава езиците за програмиране на контролерите
Знания
· Познава класификацията и стандарта за програмни езици за контролери IEC
1131
· Описва организацията на програмното осигуряване на конкретен контролер
· И дентифицира алгоритмичните и графичните езици за конкретен контролер
Умения
· С ъздава прости Ладер диаграми
· С пазва организацията на програмното осигуряване на конкретен контролер
Компетентности
· Правилно създава прости функционални блокови схеми, използвайки езиците
за програмиране на контролерите
Резултат от учене 14.3: Въвежда приложни програми в контролери
Знания
· Маркира реда за компилиране на управляващата програма
· Познава реда за въвеждане на управляващата програма в контролера
Умения
· Работи със специализирания софтуер за конкретен контролер
· Проверява работоспособността на схемата
Компетентности
· С амостоятелно и прецизно въвежда приложни програми в контролери
Резултат от учене 14.4: Разработва алгоритъм и програма за управление на технологичен процес
Знания
· Описва принципите за изграждане на алгоритми
· Познава изискванията към конкретен технологичен процес
Умения
· Разбира алгоритъма за управление на конкретен технологичен процес
· С ъздава в паметта на контролера програма за управление на технологичен
процес
· Компилира в паметта на контролера програма за управление на технологичен процес
· Въвежда в паметта на контролера програма за управление на технологичен
процес
· Тества работоспособността на програмния код за грешки
Компетентности
· С амостоятелно и отговорно разработва алгоритъм и програма за управление
на технологичен процес
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Средства за оценяване: За средство 1:
· Решаване на теоретичен тест (писмен или при възможност електронен)
За средство 2:
· Практическа задача – създаване на Ладер диаграма и/или функционална
блок-схема
За средство 3:
· Практическа задача – набира, компилира и въвежда в контролера предварително създадена програма
За средство 4:
· Практическа задача – предлага алгоритъм, създава, въвежда, компилира и
тества програма за управление на конкретен технологичен процес
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет, при електронен тест – компютърна зала
За средство 2:
· Компютърна зала
· С пециализиран софтуер за конкретен контролер
За средство 3:
· Лаборатория с работни места, оборудвани с компютърни системи, програматори и контролери
За средство 4:
· Лаборатория с работни места, оборудвани с компютърни системи, програматори и контролери
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Теоретичен тест – оценяват се знанията за апаратната и програмната архитектура на типичен контролер, операционните системи и техните възможности,
видовете входно-изходни модули и времевите изисквания към входните сигнали и реакцията на контролера, апаратните и програмните прекъсвания и
тяхното приложение, видовете стандарти за комуникация на контролера с
технологичното оборудване
За средство 2:
· Практическа задача – оценяват се съответствието на Ладер диаграмата и/
или функционалната блок-схема на заданието, правилността на изчертаване,
оптималност, наличието на логически грешки
За средство 3:
· Практическа задача – оценяват се уменията да се работи със специализиран
софтуер, бързина и ефективност при въвеждане на програмния код, наличие
на грешки при компилиране на програмата, успешно въвеждане на програмата в паметта на контролера
За средство 4:
· Практическа задача – оценява се ефективността на предложения алгоритъм
и на създадения на негова основа програмен код, степента на владеене на
възможностите на контролера, правилното използване на инструкциите, уменията да се работи със специализиран софтуер, бързина и ефективност при
въвеждане на програмния код, наличие на грешки при компилиране на програмата, успешно въвеждане на програмата в паметта на контролера, отстраняването на грешки след тестването на програмния код

ЕРУ 15
Наименование на
единицата:

Основи на роботиката

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Техник на електронна техника

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 15.1: Познава основните компоненти на индустриалните роботи
Знания

Умения

·
·
·
·
·
·

 зброява видовете източници на енергия за роботите
И
Описва видовете задвижвания за роботите
И дентифицира системите за сетивност на роботите
И дентифицира системите за манипулиране при роботите
Изброява системите за контрол на работата на роботите
Предлага конфигурация на робот за конкретна задача
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Компетентности
· Предлага ефективни мерки за безотказна и безопасна работа на робота
Резултат от учене 15.2: Познава основните закони на хидравликата и пневматиката
Знания
· Познава основните закони на хидравликата
· Познава основните закони на пневматиката
Умения
· Решава прости задачи от хидравликата
· Решава прости задачи от пневматиката
Компетентности
· С амостоятелно решава прости задачи от хидравликата и пневматиката
Резултат от учене 15.3: Познава видовете индустриални роботи
Знания
· Изброява видовете индустриални роботи
· Познава техническите характеристики към индустриалните роботи
Умения
· Работи със специализирана литература и каталози на производители
· Прави сравнение на роботите по конкретни критерии
Компетентности
· С равнява роботите по конкретни критерии и прави съответния обоснован
избор
Резултат от учене 15.4: Програмира и настройва лабораторен робот
Знания
· Познава принципите на off-line програмирането на индустриалните роботи
· Познава принципите на on-line програмирането на индустриалните роботи
Умения
· Работи със специализиран софтуер за програмиране на роботи
· Осъществява безжична комуникация с робота и го управлява
Компетентности
· Правилно програмира и настройва лабораторен робот
Средства за оценяване: За средство 1:
· Решаване на теоретичен тест (писмен или при възможност електронен)
За средство 2:
· Практическа задача – решаване на задачи от хидравликата и пнвматиката
За средство 3:
· Практическа задача – избор на подходящ робот по конкретно задание
За средство 4:
· Практическа задача – въвежда и тества програма за управление на лабораторен робот
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет, при електронен тест – компютърна зала
За средство 2:
· Учебен кабинет
За средство 3:
· Учебен кабинет
За средство 4:
· Лаборатория с работни места, оборудвани с компютърни системи и програматори
· Лабораторен робот
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Теоретичен тест – оценяват се знанията за видовете роботи, техните компоненти, начините за комуникиране с околната среда и човека, областите на
приложение
За средство 2:
· Практическа задача – оценява се правилното прилагане на законите на пневматиката и хидравликата при решаване на задачи от тези области
За средство 3:
· Практическа задача – оценяват се уменията да се анализират техническите
характеристики на роботите и да се направи обоснован избор на подходящия
модел
За средство 4:
· Практическа задача – оценяват се уменията да се работи със специализиран
софтуер, бързина и ефективност при въвеждане на програмния код, успешно
въвеждане на програмата в паметта на робота, правилни настройки, отстраняването на грешки след тестването на програмния код

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Микропроцесорна техника“
ЕРУ 16
Наименование на
единицата:

Микропроцесорни системи

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4
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Наименование на
Техник на електронна техника
професията:
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Резултат от учене 16.1: Познава структурата на стандартна микропроцесорна система
Знания
· И дентифицира основните компоненти на стандартна микропроцесорна система
· Обяснява организацията и действието на постоянните и оперативните памети
· И дентифицира основните принципи за въвеждане и извеждане на данни
· Познава най-разпространените стандартни интерфейси за връзка с периферни устройства
Умения
· Работи с програматор за различни видове PROM памети
· С вързва периферни устройства към микропроцесорна система чрез подходящия интерфейс
Компетентности
· Асемблира качествено микропроцесорна система
Резултат от учене 16.2: Познава архитектурата и характеристиките на съвременните микропроцесори
Знания
· И дентифицира архитектурата и характеристиките на CISC процесорите
· И дентифицира архитектурата и характеристиките на RISC процесорите
Умения
· Използва каталози на производители на микропроцесори
· Избира конкретен процесор
Компетентности
· А ргументирано обосновава избора на конкретен процесор
Резултат от учене 16.3: Познава архитектурата и характеристиките на микроконтролерите
Знания
· И дентифицира апаратната и програмната структура и принципа на работа на
конкретен контролер
· Маркира входно-изходните модули на конкретен контролер
· И дентифицира системата за управление на прекъсванията при конкретен
контролер
· Познава интерфейсите за връзка с периферни устройства на конкретен контролер
Умения
· Избира подходящ контролер
· Прилага системата за управление на прекъсванията при конкретен контролер
Компетентности
· Предлага ефективни мерки за безотказна и безопасна работа на контролера
Резултат от учене 16.4: Познава съвременните тенденции в развитието на микропроцесорите и микроконтролерите
Знания
· Описва тенденциите в развитието на микропроцесорите при компютърните
системи
· Описва тенденциите в развитието на микропроцесорите за мобилни устройства
· Описва тенденциите в развитието на специализирани микропроцесори за
битови smart устройства
Умения
· Разбира предимствата и недостатъците на различните микропроцесори като
част от различни микропроцесорни системи
Компетентности
· Предлага конкретни мерки за правилната експлоатация на микропроцесорната система
Средства за оценяване: За средство 1:
· Решаване на теоретичен тест (писмен или при възможност електронен)
· Практическа задача – изтрива/записва различни видове PROM памети
За средство 2:
· Решаване на теоретичен тест (писмен или при възможност електронен)
За средство 3:
· Решаване на теоретичен тест (писмен или при възможност електронен)
За средство 4:
· С амостоятелна задача – изготвя презентация за конкретен микропроцесор
или микроконтролер
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет, при електронен тест – компютърна зала
· Компютърна зала с програматори
За средства 2 и 3:
· Учебен кабинет, при електронен тест – компютърна зала
За средство 4:
· Учебен кабинет, оборудван с проектор
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Критерии за оценяване: За средство 1:
· Теоретичен тест – оценяват се знанията за структурата на стандартна микропроцесорна система, взаимовръзката между отделните компоненти, принципа на запис и съхранение на информация в различните видове памети,
начините за въвеждане и извеждане на инфромация, предимствата и недостатъците на стандартните интерфейси за свързване на периферни устройства
· Практическа задача – оценяват се уменията за работа с програматори на
памети, изпълнява се практическа задача по изтриване, запис и проверка на
записа
За средство 2:
· Теоретичен тест – оценяват се знанията за архитектурата на микропроцесорите и микроконтролерите, разбирането за разликата между CISC и RISC
процесорите, между микропроцесор и микроконтролер в апаратно и функционално отношение
За средство 3:
· Теоретичен тест – оценяват се знанията за архитектурата на микроконтролерите, захранването им, вградените модули, тактовите генератори, видовете
памет за данни, видовете прекъсвания и тяхното обслужване
За средство 4:
· Практическа задача – оценяват се качествата на презентацията по отношение
на прецизност и вярност, актуалност, визия, ресурси, времетраене

ЕРУ 17
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 17.1:
Знания
Умения
Компетентности
Резултат от учене 17.2:
Знания
Умения
Компетентности
Резултат от учене 17.3:
Знания
Умения
Компетентности
Резултат от учене 17. 4:
Знания
Умения
Компетентности
Резултат от учене 17.5:
Знания
Умения

Развойни среди за програмиране на контролери
4
4
Техник на електронна техника
4
4
Прилага инструкциите на контролера
· И дентифицира програмния модел на конкретен контролер
· Познава организацията на паметта на контролера
· Прилага инструкциите на контролера
· С ъздава стандартни програмни модули на асемблер
· С ъздава подпрограми на асемблер
· С амостоятелно и правилно създава стандартни програмни модули на асемблер
Създава програма на асемблер в развойна среда
· И дентифицира принципите на програмирането
· Познава хардуерните възможности на контролера
· С ъздава елементарен алгоритъм на програма за микропроцесорна система
· С ъздава правилна асемблерска програма на базата на готов алгоритъм
Транслира и отстранява синтактични грешки в програмата
· Познава възможностите на развойната среда
· И дентифицира синтактични грешки в програмата
· Транслира програма на асемблер за конкретен контролер
· Правилно отстранява синтактични грешки в програмата на чужд език
Симулира и отстранява логически грешки в програмата
· Познава възможностите на развойната среда
· И дентифицира логически грешки в програмата
· Запуска симулация на програма
· О ткрива и отстранява логически грешки в програмата
· Е фективно открива и отстранява логически грешки в програмата
Записва компилирана програма в микроконтролера
· Описва възможностите на развойната среда
· Назовава начини за записване на компилирана програма в микроконтролера
· С вързва програматор към компютърната система
· Записва програмата в паметта на контролера
· Проверява правилността на записа
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Компетентности
· К ачествено записва компилирана програма в микроконтролера
Средства за оценяване: За средство 1:
· Практическа задача – създаване на програмни фрагменти – цикли, подпрограми, обработка на прекъсване и др.
За средство 2:
· Практическа задача – създаване на алгоритъм и цялостна програма на асемблер
За средство 3:
· Практическа задача – транслиране на програма и отстраняване на синтактични грешки
За средство 4:
· Практическа задача – симулация и отстраняване на логически грешки
За средство 5:
· Практическа задача – записване на програма в паметта на контролера и
проверка на записа
Условия за провеждане За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
на оценяването:
· Компютърна зала с програматори и инсталирана развойна среда
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Практическа задача – оценяват се уменията за работа със софтуер и хардуер
за програмиране на микроконтролери, логическото мислене, правилното използване на възможностите на асемблера, правилните настройки на развойната среда, спазване на срока за изпълнение
За средство 2:
· Практическа задача – оценяват се уменията за работа със софтуер и хардуер
за програмиране на микроконтролери, логическото мислене, спазването на
принципите на програмирането, правилното използване на възможностите
на асемблера и на контролера, правилните настройки на развойната среда,
спазване на срока за изпълнение
За средство 3:
· Практическа задача – оценяват се уменията за работа със софтуер и хардуер за програмиране на микроконтролери, логическото мислене, количество
синтактични грешки и бързина на отстраняване, правилното използване на
възможностите на асемблера и на контролера, правилните настройки на развойната среда, спазване на срока за изпълнение
За средство 4:
· Практическа задача – оценяват се уменията за работа със софтуер и хардуер за програмиране на микроконтролери, логическото мислене, количество
логически грешки и бързина на отстраняване, правилното използване на
възможностите на асемблера и на контролера, правилните настройки на развойната среда, спазване на срока за изпълнение
За средство 5:
· Практическа задача – оценяват се уменията за работа със софтуер и хардуер
за програмиране на микроконтролери, правилното свързване на компютъра
с програматора, правилните настройки на развойната среда, спазване на срока за изпълнение, успешния запис на програмата в паметта на контролера

ЕРУ 18
Наименование на
Проект по микропроцесорни системи
единицата:
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Наименование на
Техник на електронна техника
професията:
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Резултат от учене 18.1: Проектира приложна схема на основата на микроконтролер
Знания
· Назовава възможностите на конкретен контролер
· Познава възможностите на асемблера за конкретния контролер
· И дентифицира принципите на програмирането
Умения
· С ъздава програма на асемблер по алгоритъма
· Изчертава електрическата принципна схема на микропроцесорната система
Компетентности
· С ъздава качествен алгоритъм за изпълнение на заданието
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Резултат от учене 18.2: Реализира на практика утвърдения проект
Знания
· Познава градивните елементи, участващи в схемата
· Познава хардуерните възможности на контролера
Умения
· Реализира електрическа схема на микропроцесорна система върху развойна
платка
· Работи с развойната среда на контролера
Компетентности

· Е фективно реализира на практика утвърдения проект

Средства за оценяване: За средство 1:
· Практическа задача – създаване на проект на микропроцесорна система
За средство 2:
· Практическа задача – реализация на създадения проект на микропроцесорна
система върху развойна платка
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Компютърна зала с програматори и инсталирана развойна среда
За средство 2:
· Учебна работилница с напълно оборудвани работни места (инструменти,
поялни станции, измервателни уреди, развойни платки, компютри, програматори)
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Практическа задача – оценяват се уменията за изготвяне на проектна документация, правилността на алгоритъма, правилността и ефективността на
програмата, разбирането за функционирането на системата, цялостното съответствие на проекта на заданието, спазване на срока за изпълнение
За средство 2:
· Практическа задача – оценяват се уменията за работа с лабораторното оборудване и развойния комплект на контролера, правилното функциониране на
системата след запускането є, спазване на срока за изпълнение

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Електронно уредостроене“
ЕРУ 19
Наименование на
единицата:

Токозахранващи блокове

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Техник на електронна техника

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 19.1: Познава видовете токоизправителни схеми
Знания

·О
 писва схемите на видовете токоизправителни схеми
· И дентифицира принципа на работа на видовете токоизправителни схеми
· Назовава предимствата и недостатъците на видовете токоизправителни схеми

Умения

·М
 онтира параметрите на токоизправителна схема
· Изследва параметрите на токоизправителна схема
· Прави избор на токоизправителна схема за конкретно приложение

Компетентности

· С триктно спазва изискванията за монтаж на токоизправителна схема

Резултат от учене 19.2: Познава видовете изглаждащи филтри
Знания

·И
 зброява видовете филтри според схемното изпълнение
· Познава изискванията към изглаждащите филтри

Умения

·И
 збира подходяща схема на изглаждащ филтър
· Изчислява елементите на филтъра
· Изследва изглаждащ филтър

Компетентности

· А ргументирано обосновава избора на подходяща схема на изглаждащ филтър

Резултат от учене 19.3: Познава видовете стабилизатори на напрежение
Знания

·И
 зброява видовете стабилизатори според схемното изпълнение
· Познава изискванията към стабилизаторите
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Умения

·
·
·
·

Знания

Умения

·
·
·
·

Компетентности

· Е фективно изследва DC-DC преобразувател при спазване на изискванията

 зчислява параметричен стабилизатор на напрежение
И
Изследва стабилизатор на напрежение
Изчислява коефициента на стабилизация
Компетентности
К ачествено изчислява параметричен стабилизатор на напрежение, като се
съобразява с изискванията
Резултат от учене 19.4: Познава видовете преобразуватели на напрежение
 дентифицира принципа на действие на инверторите
И
И дентифицира принципа на действие на конверторите
Познава принципа на действие на DC-DC преобразувателите
Изследва DC-DC преобразувател

Резултат от учене 19.5: Реализира на практика токозахранваща схема
Знания

·О
 писва техническите изисквания към токозахранващите схеми
· Знае изискванията за техника на безопасност при работа с токозахранващи
устройства
Умения
· Чертае електрическа принципиална схема на токозахранващо устройство
· Разчита електрическа принципиална схема на токозахранващо устройство
· Монтира върху учебна платка токозахранващо устройство по зададена схема
· Проверява работоспособността на реализираната схема
Компетентности
· С амостоятелно изпълнява задачи по монтаж и оживяване на електронни
схеми, като спазва изискванията на ЗБУТ
Средства за оценяване: За средство 1:
· Теоретичен тест – по токоизправителни схеми
· Практическа задача – изследване на токизправителна схема върху лабораторен стенд
За средство 2:
· Теоретичен тест – по изглаждащи филтри
· Практическа задача – изследване на изглаждащ филтър
За средство 3:
· Теоретичен тест – по стабилизатори на напрежение
· Практическа задача – изчисляване и изследване на параметричен стабилизатор
За средство 4:
· Теоретичен тест – по преобразуватели на напрежение
· Практическа задача – изследване на DC-DC преобразувател на напрежение
За средство 5:
· Практическа задача – практическа реализация на токозахранващ блок върху
учебна платка по предварително задание
Условия за провеждане За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
на оценяването:
· Теоретичен тест – учебен кабинет
· Практическа задача – учебна лаборатория, оборудвана със стендове и измервателна апаратура
Критерии за оценяване: За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
· Теоретичен тест – оценяват се знанията за схемите на монофазни и трифазни
токоизправители, основните им параметри, предимства и недостатъци, приложение
· Практическа задача – оценяват се уменията за правилно свързване, снемане
на характеристики, изчисляване на параметри, анализ на резултатите, спазване на срока за изпълнение.

ЕРУ 20
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:

Входно-изходни блокове
4
4
Техник на електронна техника
4
4
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Резултат от учене 20.1: Познава видовете клавиатури
Знания

·И
 дентифицира принципа на работа на матричната клавиатура
· И дентифицира принципа на работа на сензорните и квазисензорните клавиатури
· Изброява видовете бутони за клавиатури
· Познава специализирани ИС за управление на клавиатура

Умения

· Реализира на практика матрична 4х4 клавиатура

Компетентности

· Правилно демонтира или монтира компютърна клавиатура

Резултат от учене 20.2: Познава видовете индикатори и дисплеи
Знания

·
·
·
·

Умения

·Р
 еализира на практика 4-разрядна цифрова индикация
· Реализира управление на буквено-цифров дисплей върху лабораторна развойна платка

Компетентности

· Извършва качествена диагностика и ремонт на клавиатури

 писва видовете цифрови индикатори
О
Описва видовете цифрови дисплеи
И дентифицира принципите на статичната и динамичната индикация
Познава специализирани ИС за управление на индикации и дисплеи

Резултат от учене 20.3: Познава видовете термопринтери
Знания

·И
 зброява видовете принтери според принципа на печат
· Познава производителите на термопринтери

Умения

·Д
 емонтира и монтира термопринтер
· Извършва профилактика на термопринтер

Компетентности

· Извършва качествена диагностика и ремонт на термопринтери

Резултат от учене 20.4: Реализира на практика схема за въвеждане и изобразяване на информация
Знания

·О
 писва принципите за свързване на отделните електронни блокове
· Дефинира изискванията за техника на безопасност при работа с електронни
устройства

Умения

·
·
·
·

Компетентности

·С
 амостоятелно изпълнява задачи по монтаж и оживяване на електронни
схеми

 ертае електрическа принципиална схема на устройство
Ч
Разчита електрическа принципиална схема на устройство
Монтира върху учебна платка електронно устройство по зададена схема
Проверява работоспособността на реализираната схема

Средства за оценяване: За средство 1:
· Теоретичен тест – по видове клавиатури
· Практическа задача – реализиране на 4х4 матрична клавиатура или диагностика на компютърна клавиатура
За средство 2:
· Теоретичен тест – по индикатори и дисплеи
· Практическа задача – реализация на 4-разрядна светодиодна статична индикация
За средство 3:
· Теоретичен тест – по термопринтери
· Практическа задача – демонтира/монтира термопринтер
За средство 4:
· Практическа задача – практическа реализация на схема за въвеждане и изобразяване на шестнадесетично число
Условия за провеждане За средства 1, 2, 3 и 4:
на оценяването:
· Теоретичен тест – учебен кабинет
· Практическа задача – учебна работилница, оборудвана с инструменти, поялни станции и измервателна апаратура
Критерии за оценяване: За средства 1, 2, 3 и 4:
· Теоретичен тест – оценяват се знанията за видовете клавиатури, принципите
на дешифриране на натиснат бутон, принципите на задействане на бутоните,
подредба, видове бутони, предимства и недостатъци, приложение
· Практическа задача – оценяват се уменията за правилна подредба и свързване на бутоните, качество на изпълнение, работоспособност на клавиатурата,
спазване на срока за изпълнение
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ЕРУ 21
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 21.1:
Знания

Умения
Компетентности
Резултат от учене 21.2:
Знания

Умения
Компетентности
Резултат от учене 21.3:
Знания

Умения
Компетентности
Резултат от учене 21.4:
Знания

Умения

Компетентности
Средства за оценяване:

Блокове за управление и контрол
4
4
Техник на електронна техника
4
4
Познава видовете интегрални аналогово-цифрови и цифрово-аналогови преобразуватели (АЦП и ЦАП)
· Познава видовете АЦП според принципа на преобразуване
· Познава видовете ЦАП според принципа на преобразуване
· Назовава основните параметри на АЦП и ЦАП
· Познава микроконтролери с вградени АЦП и ЦАП
· Описва специализирани АЦП и ЦАП
· Реализира на лабораторен стенд АЦП
· С нема характеристики и осцилограми, изчислява параметри
· А ргументирано обосновава избора на подходящ за конкретна задача АЦП
или ЦАП
Познава видовете интерфейси
· Изброява видовете интерфейси за връзка с компютърна система
· Дефинира устройствата за запис и предаване на данни (data logger)
· Познава специализирани интерфейсни ИС
· Изработва кабели за връзка за различни интерфейси
· О тговорно извършва правилна диагностика и ремонт на канали за данни
Познава правилата и стандартите за електромагнитна съвместимост
· Назовава основните понятия в областта на електромагнитната съвместимост
(ЕМС)
· Назовава мерките за осигуряване на ЕМС
· И дентифицира правилата за осигуряване на ЕМС при конструирането на
цифрови устройства
· Познава правилата за осигуряване на ЕМС при конструирането на аналогови
устройства
· Оценява степента на ЕМС на конкретно електронно устройство
· Поема отговорност за качеството на постигнатите резултати, като препоръчва конкретни мерки за осигуряване на ЕМС
Реализира на практика измервателен уред на базата на микроконтролер
· Описва електрическа принципна схема
· Знае изискванията за техника на безопасност при работа с електронни устройства
· Разчита електрическа принципна схема
· Монтира върху учебна платка електронно устройство по зададена схема
· Записва в паметта на микроконтролер предварително подготвена програма
· Проверява работоспособността на реализираната схема
· С амостоятелно изпълнява задачи по монтаж и оживяване на електронни
схеми
За средство 1:
· Теоретичен тест – по видове АЦП и ЦАП
· Практическа задача – изследване на АЦП или ЦАП върху лабораторен стенд
За средство 2:
· Теоретичен тест – по видовете интерфейси
· Практическа задача – изготвяне на кабел за връзка с компютърна система
или data logger
За средство 3:
· Теоретичен тест – по принципите на осигуряване на ЕМС
За средство 4:
· Практическа задача – практическа реализация на измервателна схема на базата на микроконтролер
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Условия за провеждане За средства 1, 2, 3 и 4:
на оценяването:
· Теоретичен тест – учебен кабинет
· Практическа задача – учебна лаборатория със стендове за изследване на
АЦП и ЦАП
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Теоретичен тест – оценяват се знанията за видовете АЦП и ЦАП, параметри,
характеристики, предимства и недостатъци, приложение
· Практическа задача – оценяват се уменията за правилно свързване на лабораторната постановка, за снемане на характеристики, изчисляване на параметри, анализ на получените резултати, спазване на срока за изпълнение
За средство 2:
· Теоретичен тест – оценяват се знанията за видовете интерфейси, предимства
и недостатъци, приложение, функцията на data logger
· Практическа задача – оценяват се уменията за изработване на различни видове кабели, работа със специализирани инструменти за кримпване, качество
на изпълнението, спазване на срока за изпълнение
За средство 3:
· Теоретичен тест – оценяват се знанията за мерките за осигуряване на ЕМС,
правилата при конструиране на цифрови и аналогови електронни устройства,
изискванията на стандарта за електромагнитни смущения
За средство 4:
· Практическа задача – оценяват се уменията да се реализира предварително
подготвена схема, да се програмира контролер, качеството на изпълнение,
работоспособност на схемата, спазване на срока за изпълнение

4. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в
специализирани учебни кабинети, а по практика – в учебни работилници и лаборатории
или базови обекти (фирми).
4.1. Учебен кабинет
Обу чениет о по т еори я и п ра к т ика се
извършва в учебни кабинети, оборудвани
с необходимата електронна и компютърна
техника. Обзавеждането на учебния кабинет
по теория включва: работно място за обучаващия и за всеки обучаван (работна маса
и стол), учебна дъска, мебели (предимно
шкафове за различни цели), екрани и стойки
за окачване на табла и учебно-технически
средства, учебни пособия: демонстрационни
макети и модели, онагледяващи табла, учебни
видеофилми, справочници закони, наредби
и инструкции. Трябва да бъдат осигурени
необходимите количества образци от технически документи.
4.2. Компютърен кабинет
Компютърният кабинет трябва да предлага
персонален компютър на всеки обучаван с
необходимия специфичен хардуер и софтуер,
а също и инсталирани в мрежа принтер и
скенер, мултимедиен проектор и достъп до
интернет.
4.3. Измервателна лаборатория
В измервателната лаборатория трябва да
има мултицети, тестери, стендове и осцилоскопи за измерване на параметри и характеристики на електронни изделия; макети на
функционални блокове, възли и устройства
за изследване; компютърни конфигурации за
емулация на специфични процеси и методи
в електрониката.

4.4. Учебна работилница по електрически
и механичен монтаж и демонтаж
В учебната работилница трябва да има специализирани работни маси с токозахранващ
блок и изводи за постоянно напрежение със
следните стойности: регулируемо ± 2 до 36 V
и променливо напрежение ~230 V; набор от
инструменти за запояване и разпояване на
електронни елементи, изработване на обемен
монтаж (поялници, вакуумпомпи, пинцети,
отвертки и др.); набор от експериментални
платки; набор от елементи и градивни материали за изработване на различни възли и
електронни устройства и програматори и развойни платки за различни видове контролери.
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.
6819
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НАРЕДБА № 21
от 23 август 2019 г.

за придобиване на квалификация по професията „Строител-монтажник“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията
582040 „Строител-монтажник“ от област на
образование „Архитектура и строителство“ и
професионално направление 582 „Строителство“
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 582040 „Строител-монтажник“ съгласно
приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на втора степен
на професионална квалификация за специалностите 5820401 „Стоманобетонни конструкции“,
5820402 „Метални конструкции“, 5820403 „Сухо
строителство“, 5820404 „Дограма и стъклопоставяне“ и 5820405 „Изолации в строителството“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6
от Закона за професионалното образование и
обучение се разработват типови учебни планове
за ученици, учебни планове за лица, навършили
16 години, и учебни програми за обучението
по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към
кандидатите, описанието на професията, единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията
582040 „Строител-монтажник“ 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
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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 основание чл. 22,
ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и отменя Наредба № 6 от 2012 г. за придобиване
на квалификация по професията „Строителмонтажник“ (ДВ, бр. 9 от 2012 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията
„Строител-монтажник“
Професионално направление:
582

Строителство

Наименование на професията:
582040 Строител-монтажник
Код

Специа лно- С т епен
сти
на професионална
квалификация

Ниво
по Национална квалификационна
рамка
(НКР)

Ниво
по Европейска квалификационна
рамка
(ЕКР)

5820401 С т о м а н о б е - Втора
тонни конструкции

3

3

5820402 Метални кон- Втора
струкции

3

3

5820403 С у хо с т р ои- Втора
телство

3

3

5820404 Д о г р а м а и Втора
стъклопоставяне

3

3

5820405 И з о л а ц и и Втора
в ст рои телството

3

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 степен на професионална
квалификация по професията „Строител-монтажник“ от Списъка на професиите за профе-
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сионално образование и обучение (СППОО) 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:
за ученици – завършено основно образование;
за лица, навършили 16 години – завършен
първи гимназиален етап.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо
професионално обучение за придобиване на
втора степен на професионална квалификация
е придобита първа степен на професионална
квалификация по професия от област на образование „Архитектура и строителство“.
Здравословното състояние на кандидата се
удостоверява с медицински документ, доказващ,
че професията, по която желае да се обучава,
не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Строител-монтажник“ или 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.)
2.1.1. Трудови дейности
Придобилият втора степен на професионална
квалификация по професията „Строител-монтажник“ може да извършва подготвителни
работи на строежа, монтира и демонтира
конструкциите на сградите и съоръженията от
сглобяеми стоманобетонни елементи и метални
конструкции. Участва при извършване на довършителни работи, като изпълнява преградни
стени, окачени тавани, предстенни обшивки и
облицовки, сухи подове и монтира/демонтира
различни видове дограма. Изпълнява вътрешни и външни, хидро-, топло- и пароизолации.
Изпълнява дейности по топлоизолация на
ограждащите елементи на сградите: изолации
на стени, на покриви, открити подове и подове
над неотопляеми пространства.
При изпълнение на трудовите дейности
работникът носи отговорност за: повереното
му имущество (техника, инструменти и материали); качествената изработка и съобразяването с изискванията на съответната поръчка;
работата на екипа, опазването на своя живот
и на останалите членове от екипа.
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Строителят-монтажник трябва да: разчита
отделните части на проекта, спазва размерите от
проекта, техническите спецификации, използва
справочна и каталожна литература, работи с
първичните документи, опазва поверената му
документация.
Строителят-монтажник работи с универсални строителни инструменти (нивелир, мастар,
отвес, ролетка, лопата, маламашка, мистрия,
стоманена четка, клещи, отвертка, чук, трион
и др.), използва и специфични строителни инструменти, различни електроинструменти, лека
строителна механизация. Разчита техническите
параметри, експлоатира правилно и поддържа в
изправност машините и съоръженията, обучава
се за работа с нови машини и съоръжения.
Работното време е съгласно определеното в
Кодекса на труда, но с различна интензивност
през отделните сезони. Възможна е работа на
смени, извънредна работа, свързана с особеностите на технологичните процеси в строителството. Работи се предимно на открито
при различни атмосферни условия; често при
повишена запрашеност и шум; с опасност от физически, химически, електрически въздействия;
на височина и при други екстремни условия,
криещи висок риск за здравето и сигурността.
Строителят-монтажник със специалност „Сухо
строителство“ работи предимно на закрито.
Важни за упражняване на професията
личностни качества са: нагласа за спазване
на трудовата и технологичната дисциплина;
умение и желание за работа в екип; лоялност,
нагласа за спазване на правилата за безопасност за противопожарна защита и за опазване
на околната среда; инициативност – бърза и
правилна реакция при възникване на сложни
и непредвидени ситуации; професионализъм.
Изискват се физическа издръжливост, способност за вдигане на тежки предмети, често
навеждане и изправяне; издръжливост на работа
при еднообразна рутинна дейност; сръчност,
концентрация на вниманието и наблюдателност.
Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Строителмонтажник“ могат да извършват дейности по
заваряване при спазване на изискванията на
Наредба № 7 от 2002 г. за условията и реда за
придобиване и признаване на правоспособност по заваряване, издадена от министъра
на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 100
от 2002 г.; посл. изм. и доп., бр. 9 от 2009 г.).
Строителят-монтажник има възможност да
работи във фирма с дейности в областта на
строителството.
2.1.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
След придобиване на втора степен на
професионална квалификация по професията
„Строител-монтажник“ обучаваният може да
се обучава по друга професия с възможност за
придобиване на трета степен на професионална
квалификация, като при обучението единиците
резултати от ученето по общата професионална
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подготовка и по отрасловата професионална
подготовка се зачитат.
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване на
единиците резултати от ученето, които лицата
не притежават.
2.1.3. 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, изм. и доп. със Заповед № РД-01-1093 от
19.12.2018 г.
Придобилите втора степен на професионална квалификация по професията „Строителмонтажник“ могат да постъпват на работа на
длъжности (професии) от група 712 „Строители
на сгради и сродни на тях“, от единична група
7134 „Работници по довършителни работи в
строителството и сродни на тях“, единична
група 7214 „Изготвители и монтажници на
метални конструкции“ от НКПД – 2011, както
и други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на ЕРУ по видове професионална
подготовка
ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с първа степен
на професионална квалификация
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
1.1. РУ (Резултат от учене) Познава и спазва
разпоредбите за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд на работното място
1.2. РУ Осъществява превантивна дейност
по опазване на околната среда
1.3. РУ Участва в овладяването на рискови
и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Икономика
2.1. РУ Познава основите на пазарната
икономика
2.2. РУ Познава характеристиките на дейността на строителна фирма
ЕРУ 3. Предприемачество
3.1. РУ Познава основите на предприемачеството
3.2. РУ Формира предприемаческо поведение
ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за всички професии от професионално направление „Строителство“
ЕРУ 4. Използване на информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност
4.1. РУ Участва в обработване на информация с ИКТ
4.2. РУ Осъществява комуникация посредством ИКТ
4.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
ЕРУ 5. Организиране на работния процес
5.1. РУ Организира работния процес на
работното си място
5.2. РУ Изпълнява трудовите дейности в
работния процес
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ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
6.1. РУ. Общува ефективно в работния екип
6.2. РУ Владее чужд език по професията
ЕРУ 7. Основни строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи),
елементи на сградата и тяхното предназначение
7.1. РУ Разчита работни чертежи, монтажни
планове и спецификации
7.2. РУ Познава основните строителни
продукти (материали, изделия, комплекти или
системи) и тяхната област на приложение
7.3. РУ Познава основните елементи на
сградата
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалността „Стоманобетонни
конструкции“ – втора степен на професионална
квалификация
ЕРУ 8. Товаро-разтоварни и укрепващи
дейности
8.1. РУ Избира такелажни средства и начините за окачване
8.2. РУ Извършва правилно сигнализиране
8.3. РУ Разтоварва стоманобетонните елементи
8.4. РУ Складира стоманобетонните елементи
8.5. РУ Укрепва стоманобетонните елементи
ЕРУ 9. Подготовка на монтажни работи
9.1. РУ Извършва сигнализиране
9.2. РУ Сглобява елементите за кофражните
форми
9.3. РУ Полага бетонова смес
9.4. РУ Грижи се за положена бетонова смес
9.5. РУ Подготвя основата на елементите
за монтаж
ЕРУ 10. Монтажни работи на сглобяеми
стоманобетонни елементи
10.1. РУ Стабилизира елементите
10.2. РУ Премества елементите до мястото
за монтаж
10.3. РУ Фиксира елементите за монтаж
10.4. РУ Укрепва временно стоманобетонните елементи
10.5. РУ Заварява монтажните съединения
10.6. РУ Освобождава елемента от монтажно
средство
10.7. РУ Изпълнява антикорозионна защита
10.8. РУ Замонолитва съединения и фуги
10.9. РУ Укрепва окончателно стоманобетонните елементи
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалността „Метални конструкции“ – втора степен на професионална
квалификация
ЕРУ 11. Товаро-разтоварни и укрепващи
дейности
11.1. РУ Избира такелажни средства и начините за окачване
11.2. РУ Извършва сигнализиране
11.3. РУ Разтоварва металните елементи
11.4. РУ Складира металните елементи
11.5. РУ Укрепва металните елементи
ЕРУ 12. Подготовка на монтажни работи
12.1. РУ Извършва сигнализиране
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12.2. РУ Подготвя основата под фундаменти
ЕРУ 13. Монтаж на метални конструкции
13.1. РУ Стабилизира елементите
13.2. РУ Премества елементите до мястото
за монтаж
13.3. РУ Анкерира връзка колона – фундамент
13.4. РУ Укрепва временно метални елементи
13.5. РУ Заварява монтажните съединения
13.6. РУ Изпълнява болтови и нитови съединения
13.7. РУ Освобождава елемента от монтажното средство
13.8. РУ Изпълнява противоветрови връзки
13.9. РУ Изпълнява антикорозионна защита
13.10. РУ Укрепва метални елементи
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалността „Сухо строителство“ – втора степен на професионална подготовка
ЕРУ 14. Предстенни обшивки и облицовки
14.1. РУ Познава строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за
предстенни обшивки и облицовки
14.2. РУ Подбира инструменти за предстенни
обшивки и облицовки
14.3. РУ Изпълнява монтаж на предстенни
обшивки
14.4. РУ Изпълнява специфични детайли
14.5. РУ Обработва фуги и повърхности
14.6. РУ Нанася завършващи покрития
ЕРУ 15. Преградни стени
15.1. РУ Познава строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за
преградни стени и техните характеристики
15.2. РУ Подбира инструменти за дейности
по монтаж на преградни стени
15.3. РУ Изпълнява монтаж на преградни
стени
15.4. РУ Изпълнява специфични детайли
15.5. РУ Обработва фуги и повърхности
15.6. РУ Нанася завършващи покрития
ЕРУ 16. Окачени тавани
16.1. РУ Познава строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за
окачени тавани и техните характеристики
16.2. РУ Подбира подходящи инструменти
16.3. РУ Изпълнява монтаж на окачени
тавани
16.4. РУ Изпълнява специфични детайли
16.5. РУ Обработва фуги и повърхности
16.6. РУ Нанася завършващи покрития
ЕРУ 17. Сухи подове
17.1. РУ Познава характеристиките на строителните продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за изпълнение на сухи подове
17.2. РУ Подбира инструменти за изпълнение
на дейности за сухи подове
17.3. РУ Изпълнява монтаж на сухи подове
17.4. РУ Изпълнява специфични детайли
17.5. РУ Обработва фуги и повърхности
17.6. РУ Нанася завършващи покрития
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ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалността „Дограма и стъклопоставяне“ – втора степен на професионална
подготовка
ЕРУ 18. Подготовка за монтажни работи
18.1. РУ Избира инструменти и машини
18.2. РУ Монтира работни площадки
18.3. РУ Проверява размери на отвори и нива
ЕРУ 19. Монтаж на дограма
19.1. РУ Монтира дървена дограма
19.2. РУ Монтира алуминиева и PVC дограма
19.3. РУ Монтира окачени фасади и витрини
ЕРУ 20. Монтаж на стъкла и стъклопакети
20.1. РУ Познава видове стъкла и тяхното
приложение
20.2. РУ Остъклява различни видове дограма
20.3. РУ Изпълнява проекти за горно осветление
20.4. РУ Монтира стъклопакети на врати
и прозорци
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалността „Изолации в строителството“ – втора степен на професионална
подготовка
ЕРУ 21. Топлоизолиране на външни стени
21.1. РУ Познава характеристиките на строителни продукти (материали, изделия, комплекти
или системи) за изолации
21.2. РУ Подбира подходящи инструменти
21.3. РУ Полага изолации в зависимост от
вида на стената
21.4. РУ Изпълнява специфични детайли
21.5. РУ Нанася завършващи покрития
ЕРУ 22. Топлоизолиране на покриви
22.1. РУ Познава характеристиките на строителни продукти (материали, изделия, комплекти
или системи) за изолации
22.2. РУ Подбира подходящи инструменти
22.3. РУ Полага изолации в зависимост от
вида на покрива
22.4. РУ Изпълнява специфични детайли
22.5. РУ Нанася завършващи покрития
ЕРУ 23. Топлоизолиране на подове и подове
над неотопляеми пространства
23.1. РУ Познава строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за
изолации и техните характеристики
23.2. РУ Подбира подходящи инструменти
23.3. РУ Полага изолации съгласно особености на пода: под-земя, под и над неотопляеми
пространства, под-въздух, таванска плоча
23.4. РУ Изпълнява специфични детайли
23.5. РУ Нанася завършващи покрития
ЕРУ 24. Хидроизолации на фундаменти,
стени и покриви
24.1. РУ Познава характеристиките на
строителните продукти (материали, изделия,
комплекти или системи) за хидроизолации на
фундаменти, стени и покриви
24.2. РУ Използва подходящи инструменти
24.3. РУ Полага изолации на стени в сутерен
и покриви
24.4. РУ Изпълнява специфични детайли
24.5. РУ Нанася завършващи покрития
3.2. Описание на ЕРУ
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ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с първа 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:

Строител-монтажник

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 1.1:

Познава и спазва разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на работното място

Знания

•П
 ознава основните нормативни разпоредби за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
• Знае основните рискове за здравето и безопасността при конкретната трудова
дейност
• Знае основните мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка
за осигуряване на ЗБУТ

Умения

•П
 рилага необходимите мерки за защита
• Използва 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
• Извършва 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

•П
 ознава основните разпоредби за опазване на околната среда, отнасящи се
до конкретната трудова дейност
• Знае 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
отпадъци

Умения

•Р
 азпознава и съхранява опасни отпадъци 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:

Участва в овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

•
•
•
•

 нае основните рискови и аварийни ситуации
З
Познава основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
Изброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации
Познава видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Умения

•
•
•
•

 зползва терминологията, свързана с аварийните ситуации
И
С пазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
С пазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации
Оказва първа помощ на пострадали при авария

Компетентности

•Р
 азпознава 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 вътрешно-фирмени правила за пожарна и аварийна безопасност

Средства за оценяване: Средство 1:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
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Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
• Владее основни теоретични знания за:
 здравословни и безопасни условия на труд на работното място
 превантивна дейност за опазване на околната среда
 овладяване на аварийни ситуации и оказване на първа помощ на пострадали
За средство 2:
Практика:
• Избира най-подходящия тип поведение при зададените рискови ситуации
• Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

ЕРУ 2
Наименование на
единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Строител-монтажник

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
• Запознат е основните икономически проблеми – оскъдност на ресурси, избор
и др.
• 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 икономически субект,
ангажиран в бизнеса

Резултат от учене 2.2:

Познава характеристиките на дейността на строителна фирма

Знания:

•П
 ознава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
• Дефинира основни икономически понятия

Умения:

• Обяснява основни икономически понятия

Компетентности:

•С
 пособен е да разграничи основните процеси в дейността на строителна
фирма

Средства за оценяване: Средство 1:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• К азус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
• Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
Практика:
• 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:

Строител-монтажник
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Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания:

•З
 нае същността на предприемачеството
• Познава видовете предприемачески умения

Умения:

•И
 нформира се за добри практики за успешно управление на строителни
фирми

Компетентности:

•И
 нформира управителя на фирмата за добри практики в областта предприемачеството

Резултат от учене 3.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания:

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

Умения:

• Преценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата

Компетентности:

• Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Средства за оценяване: Средство 1:
Теория:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
Практика:
• К азус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
• Владее основните теоретични знания в областта на предприемачеството
За средство 2:
Практика:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема
в зададения казус/сценарий

ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за всички професии от професионално
направление „Строителство“
ЕРУ 4
Наименование на
единицата:

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

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Строител-монтажник

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 4.1:

Участва в обработване на информация с ИКТ

Знания:

•И
 зброява интернет търсачки
• Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
• Познава начините за намиране и запазване на определена цифрова информация (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.)
• Знае начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание

Умения:

•И
 зползва търсачка за намиране на информация
• Записва и съхранява цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео,
уеб страници и др.)
• Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности:

• Демонстрира основно владеене на ИКТ при обработването на информация

Резултат от учене 4.2:

Осъществява комуникация посредством ИКТ

Знания:

•
•
•
•

 зброява доставчици на услугата електронна поща
И
Изброява софтуер за аудио- и видеоразговори
Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
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Умения:

•
•
•
•

Компетентности:

• Демонстрира основно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 4.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания:

•П
 ознава софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание в
един формат (текст, таблици, изображения)

Умения:

•С
 ъздава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изображения)

Компетентности:

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

 зползва електронна поща
И
Използва основни функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
С поделя файлове онлайн
Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност

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
• Изпълнява задача за създаване на просто цифрово съдържание в един формат
(текст, таблици, изображения)
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен/компютърен кабинет
• Персонален компютър или лаптоп
• Достъп до интернет
Критерии за оценяване: За средство 1:
• Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време
За средство 2:
• Демонстрирани са основни знания, умения и компетентности, свързани с
употребата на ИКТ

ЕРУ 5
Наименование на
единицата:

Организиране на работния процес

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Строител-монтажник

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 5.1:

Организира работния процес на работното си място

Знания:

•
•
•
•
•

Умения:

•С
 пазва основните нормативни актове, свързани с професията
• С пазва организацията на работа на работното място и обекта
• С пазва проектите, инструкциите и паспортите, свързани с професията и работното място
• Подготвя работното място за изпълнение на поставените задачи

Компетентности:

•О
 босновава необходимостта от промени в работния процес
• С пособен е самостоятелно и/или в екип да участва в работния процес на
работното си място
• С пособен е да организира правилно работното си място

Резултат от учене 5.2:

Изпълнява трудовите дейности в работния процес

 ознава правилата за рационална организация на работното място
П
Познава методи за нормиране на работния процес
Познава нормативните документи, свързани с професията
Описва основните работни процеси и дейности на работното място
Описва организацията на работния процес в съответствие с поставените
задачи
• Изброява нормативни документи, свързани с работния процес
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Знания:

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

Умения:

•С
 пазва етапите на технологичния процес и разпределението на видовете дейности, предвидени за изпълнение на работното място
• С пазва изискванията за изпълнение на видовете дейности на работното си
място – проекти, технологии, правилници, паспорти, инструкции и др.
• С пазва етичните норми на поведение

Компетентности:

•У
 частва в създаването на етична и ефективна работна среда
• С пособен е самостоятелно и/или в екип да изпълнява възложените му дейности в работния процес

Средства за оценяване: Средство 1:
Теория:
• Решаване на тест
Средство 2:
Практика:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
• Владее основните теоретични знания в областта на организацията на работа
и етапите на технологичния процес на работното място
За средство 2:
Практика:
• Вярно и точно решава казуса в зададения сценарий

ЕРУ 6
Наименование на
единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Строител-монтажник

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 6.1:

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 съобразно
йерархични връзки
• Поема отговорности при работа в екип

Резултат от учене 6.2:

Владее чужд език по професията

Знания:

•П
 ознава професионалната терминология на чужд език
• Знае основни термини на изучавания език, свързани с правата и задълженията на участниците в трудовия процес
• Знае основни изрази и лексика, свързани с пряката работа

Умения:

•Ч
 ете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др.)
• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
• Разбира кратки и ясни съобщения при изпълнение на задачите на работното
място
• Разчита бележки, свързани с извършваните дейности и получените резултати
• Разбира указания и инструкции за спазване на изискванията за здравословни
и безопасни условия на труд

Компетентности:

•В
 ладее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми
• Извършва предвидими и рутинни задачи на работното място, като осъществява кратка комуникация на чужд език
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Средства за оценяване: Средство 1:
• П исмен изпит – дава писмени решения и отговори на поставени задачи или
въпроси
Средство 2:
• Устен изпит – води разговори по професионални теми на чужд език
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
• Решава точно, пълно и вярно зададена писмена задача или въпрос/и
За средство 2:
Практика:
• Комуникира на чужд език по професионални теми в учебна или работна
среда

ЕРУ 7
Наименование на
единицата:

Основни строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи),
елементи на сградата и тяхното предназначение

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Строител-монтажник

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 7.1:

Разчита работни чертежи, монтажни планове и спецификации

Знания:

•О
 писва знаци и обозначения на чертежи, монтажни планове и спецификации
• И дентифицира методи за изготвяне на чертежи, монтажни планове и спецификации

Умения:

•
•
•
•

Компетентности:

•С
 пособен е под ръководството на техническо лице да разчита правилно чертежи, монтажни планове и спецификации с ниска степен на сложност
• С пособен е под ръководството на техническо лице да начертава чертежи,
монтажни планове и спецификации и др. с ниска степен на сложност, съобразявайки се с правилата за изготвяне на технически чертежи

Резултат от учене: 7.2:

Познава основните строителни продукти (материали, изделия, комплекти или
системи) и тяхната област на приложение

Знания:

•И
 дентифицира основните строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
• Познава предназначението на основните строителни продукти (материали,
изделия, комплекти или системи)

Умения:

•И
 зползва основни строителни продукти (материали, изделия, комплекти или
системи)
• С ъобразява се с характеристиките на основните строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)

Компетентности:

•П
 равилно прилага основните видове строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)

Резултат от учене: 7.3:

Познава основните елементи на сградата

Знания:

•О
 писва основните елементи на сградата
• Изброява видове конструкции
• Описва начините на изпълнение на елементите на сградата

Умения:

•Р
 азграничава основните елементи на една сграда
• Прилага различни начини на изпълнение на елементите на сградата

Компетентности:

•С
 пособен е самостоятелно да класифицира елементите на сградата по различни признаци

 азчита различните видове чертежи, монтажни планове и спецификации
Р
Намира каталожни данни
Изработва чертеж, монтажни планове и спецификации
Опазва поверената му документация
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Средства за оценяване: Средство 1:
Теория:
• Решаване на писмен теоретичен тест/устен изпит
Средство 2:
Практика:
• Разчита и/или начертава чертежи, монтажни планове и спецификации
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• Практика: Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
• Описва точно значението на знаци, използвани в представената техническа
документация
За средство 2:
Практика:
• Изпълнява точно, вярно и пълно практическата задача

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалността „Стоманобетонни конструкции“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 8
Наименование на
единицата:

Товаро-разтоварни и укрепващи дейности

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Строител-монтажник

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 8.1:

Избира такелажни средства и начините за окачване

Знания:

•И
 дентифицира такелажни средства
• Описва начините за окачване
• Познава ЗБУТ за специфичната дейност

Умения:

•П
 рилага такелажни средства
• Прилага начини на окачване

Компетентности:

•П
 од ръководството на технически ръководител правилно избира такелажни
средства и начините на окачване при спазване на ЗБУТ

Резултат от учене 8.2:

Извършва правилно сигнализиране

Знания:

•П
 ознава видовете сигнали
• Дефинира правилата на ЗБУТ

Умения:

•Р
 азчита сигнализиране
• Извършва сигнализиране

Компетентности:

• Правилно сигнализира самостоятелно и в екип, като прецизно спазва ЗБУТ

Резултат от учене 8.3:

Разтоварва стоманобетонните елементи

Знания

•О
 писва начините за разтоварване
• И дентифицира стоманобетонните елементи за разтоварване

Умения

•П
 рилага начини на разтоварване
• Разтоварва стоманобетонни елементи

Компетентности:

•П
 од ръководството на технически ръководител правилно използва начините
за разтоварване при спазване на ЗБУТ

Резултат от учене 8.4:

Складира стоманобетонните елементи

Знания

•О
 писва начините за подреждане
• Назовава проблеми, които могат да възникнат при подреждане на стоманобетонни елементи

Умения

•П
 рилага начини на подреждане
• Разпознава рисковете при подреждане на стоманобетонни елементи
• Подрежда стоманобетонни елементи
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Компетентности:

•П
 од ръководството на технически ръководител правилно подрежда стоманобетонни елементи при спазване на ЗБУТ

Резултат от учене 8.5:

Укрепва стоманобетонните елементи

Знания

•О
 писва начините за укрепване
• И дентифицира правилата за укрепване на стоманобетонни елементи

Умения

•П
 рилага начини за укрепване
• Укрепва стоманобетонни елементи
• О тстранява грешки при неправилно укрепване

Компетентности

•П
 од ръководството на технически ръководител правилно укрепва стоманобетонни елементи при спазване на ЗБУТ
• Проявява отговорност към останалите участници при укрепване на стоманобетонни елементи

Средства за оценяване: Средство 1:
Теория:
• Решаване на тест и устен изпит
Средство 2:
Практика:
• Приложна практическа задача
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
Теория:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Учебен кабинет и обект
Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
• Познава основните теоретични постановки в областта на товаро-разтоварни
и укрепващи дейности
За средство 2:
Практика:
• Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача
ЕРУ 9
Наименование на
единицата:

Подготовка на монтажни работи

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Строител-монтажник

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 9.1:

Извършва сигнализиране

Знания

•П
 ознава видовете сигнали
• Дефинира правилата на ЗБУТ

Умения

•Р
 азчита сигнализиране
• Извършва сигнализиране

Компетентности

• Правилно сигнализира самостоятелно и в екип, като прецизно спазва ЗБУТ

Резултат от учене 9.2:

Сглобява елементите за кофражните форми

Знания

•О
 писва начините за сглобяване
• Назовава елементите за кофражните форми

Умения

•П
 рилага начини за сглобяване
• С глобява елементи за кофражни форми

Компетентности

•П
 од ръководството на технически ръководител правилно и отговорно прилага начините за сглобяване при спазване на ЗБУT

Резултат от учене 9.3:

Полага бетонова смес

Знания

•О
 писва начините за полагане на бетонова смес
• Назовава видове бетон
• Назовава технологията на изпълнение
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Умения

•П
 рилага начини за полагане на бетонова смес
• С пазва технологията на изпълнение
• Опазва строителните продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
и елементи, с които работи

Компетентности

•П
 од ръководството на технически ръководител правилно и отговорно прилага начините за полагане на бетонова смес при спазване на ЗБУТ

Резултат от учене 9.4:

Грижи се за положена бетонова смес

Знания

•О
 писва начините на уплътняване на бетоновата смес
• Описва грижите за положена бетонова смес
• Описва последователността на действията за грижа за положената бетонова
смес

Умения

•У
 плътнява бетоновата смес
• Полага грижи за положена бетонова смес
• С пазва последователността на действията

Компетентности

•П
 од ръководството на технически ръководител правилно полага грижи за
бетонова смес при спазване на ЗБУТ

Резултат от учене 9.5:

Подготвя основата на елементите за монтаж

Знания

•О
 писва подготовка на основата
• Назовава елементите за монтаж
• И дентифицира методи за проверка на основата на елементите за монтаж

Умения

•П
 одготвя основата на елементите за монтаж
• Подпомага прилагането на методи за проверка на основата на елементите
за монтаж

Компетентности

•П
 од ръководството на технически ръководител правилно подготвя основата
на елементите за монтаж при спазване на ЗБУТ

Средства за оценяване: Средство 1:
Теория:
• Решаване на тест и устен изпит
Средство 2:
Практика:
• Приложна практическа задача
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
Теория:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Учебен кабинет и обект
Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
• Познава основните теоретични постановки в областта на подготовка на монтажни работи
За средство 2:
Практика:
• Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача
ЕРУ 10
Наименование на
единицата:

Монтажни работи на сглобяеми стоманобетонни елементи

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Строител-монтажник

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 10.1: Стабилизира елементите
Знания:

•И
 дентифицира стабилизиращи средства
• Описва начините за стабилизиране

Умения:

•И
 зползва стабилизиращи средства
• Прилага начини за стабилизиране

Компетентности:

•П
 од ръководството на технически ръководител правилно използва стабилизиращи средства и начините на стабилизиране при спазване на ЗБУТ
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Резултат от учене 10.2: Премества елементите до мястото за монтаж
Знания:

•О
 писва начините за преместване
• Изброява начини за обезопасяване
• Изброява машини за преместване на елементи

Умения:

•П
 рилага начини за преместване
• Премества елементите до мястото на монтаж

Компетентности:

•П
 од ръководството на технически ръководител правилно премества елементи
до мястото за монтаж при спазване на ЗБУТ

Резултат от учене 10.3: Фиксира елементите за монтаж
Знания:

•О
 писва начините за фиксиране
• Назовава елементите за монтаж

Умения:

•П
 рилага начини за фиксиране
• Фиксира елементите

Компетентности:

•П
 од ръководството на технически ръководител правилно фиксира елементите за монтаж при спазване на ЗБУТ

Резултат от учене 10.4: Укрепва временно стоманобетонните елементи
Знания:

•
•
•
•

Умения:

•П
 рилага начини за укрепване
• Разпознава рисковете, които могат да възникнат по време на укрепването
• Ползва отвес и нивелир

Компетентности:

•П
 од ръководството на технически ръководител качествено и отговорно укрепва временно стоманобетонните елементи при спазване на ЗБУТ

 писва начините за временно укрепване
О
Назовава стоманобетонните елементи
Маркира проблемите, които могат да възникнат по време на укрепването
Назовава начините и инструментите за отвесиране и хоризонтиране на стоманобетонни елементи

Резултат от учене 10.5: Заварява монтажните съединения
Знания:

•О
 писва начините за заваряване
• Изброява видове заварени съединения

Умения:

•П
 рилага начини за заваряване
• Заварява монтажни съединения

Компетентности:

•П
 од ръководството на технически ръководител правилно и отговорно заварява монтажните съединения при спазване на ЗБУТ

Резултат от учене 10.6: Освобождава елемента от монтажно средство
Знания:

•О
 писва начините за освобождаване от монтажно средство
• Описва проблемите, които могат да възникнат по време на освобождаване
• Описва начини за обезопасяване

Умения:

•П
 рилага начини за освобождаване от монтажно средство
• Разпознава рисковете, които могат да възникнат по време на освобождаване
на елемента

Компетентности:

•П
 од ръководството на технически ръководител правилно освобождава елемента от монтажното средство при спазване на ЗБУТ

Резултат от учене 10.7: Изпълнява антикорозионна защита
Знания:

•И
 зброява видовете антикорозионна защита
• И дентифицира средствата за антикорозионна защита

Умения:

•П
 рилага начини за извършване на антикорозионна защита
• Използва средства за антикорозионна защита

Компетентности:

•П
 од ръководството на технически ръководител ефективно извършва антикорозионна защита при спазване на ЗБУТ

Резултат от учене 10.8: Замонолитва съединения и фуги
Знания:

•О
 писва видовете замонолитване на съединения и фуги
• Описва действието на атмосферните фактори върху съединенията и фугите

Умения:

•П
 рилага начини за замонолитване на съединения и фуги
• С пазва ЗБУТ

Компетентности:

•П
 од ръководството на технически ръководител прецизно замонолитва съединения и фуги при спазване на ЗБУТ
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Резултат от учене 10.9: Укрепва окончателно стоманобетонните елементи
Знания:

•О
 писва начините и средствата за укрепване на стоманобетонните елементи
• Познава ЗБУТ

Умения:

•П
 рилага начини и средства за укрепване на стоманобетонните елементи
• Опазва строителните продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
и елементи, с които работи

Компетентности:

•П
 од ръководството на технически ръководител правилно укрепва стоманобетонните елементи при спазване на ЗБУТ

Средства за оценяване: Средство 1:
Теория:
• Решаване на тест и устен изпит
Средство 2:
Практика:
• Приложна практическа задача
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
Теория:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Учебен кабинет и обект
Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
• Познава основните теоретични постановки в областта на монтажни работи
на сглобяеми стоманобетонни елементи
За средство 2:
Практика:
• Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалността „Метални конструкции“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 11
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Товаро-разтоварни и укрепващи дейности

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Строител-монтажник

Ниво по ЕКР:

3

3

3

Резултат от учене 11.1: Избира такелажни средства и начините за окачване
Знания:

•
•
•
•
•

Знания:

•
•
•
•
•
•

 дентифицира такелажни средства
И
Описва начините за окачване
Умения:
Прилага такелажни средства
Прилага начини на окачване
Компетентности:
Под ръководството на технически ръководител правилно използва такелажни
средства и начините на окачване при спазване на ЗБУТ
Резултат от учене 11.2: Извършва сигнализиране

Умения:
Компетентности:

 ознава видовете сигнали
П
Назовава начини на сигнализиране
Дефинира правилата на ЗБУТ
Разчита сигнализиране
Извършва сигнализиране
Правилно сигнализира самостоятелно и в екип, като прецизно спазва ЗБУТ

Резултат от учене 11.3: Разтоварва металните елементи
Знания:
Умения:

•
•
•
•
•

 писва начините за разтоварване
О
Назовава метални елементи
Маркира проблеми, които могат да възникнат при неправилно разтоварване
Извършва разтоварване
Разпознава рисковете, които могат да възникнат при неправилно разтоварване
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•С
 амостоятелно и в екип разтоварва правилно метални елементи, опазвайки
строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи), като
прецизно спазва ЗБУТ

Резултат от учене 11.4: Складира металните елементи
Знания:

•О
 писва начините за подреждане
• Познава средства за обезопасяване

Умения:

•П
 одрежда метални елементи
• Опазва строителните продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
и елементите при работа с тях

Компетентности:

•С
 пособен е самостоятелно и в екип да подрежда правилно метални елементи, опазвайки строителните продукти (материали, изделия, комплекти или
системи) и елементите
• Прецизно спазва ЗБУТ

Резултат от учене 11.5: Укрепва металните елементи
Знания:

•О
 писва начините за укрепване
• Назовава рисковете при укрепване на метални елементи
• Описва начини за оказване на първа помощ на пострадал

Умения:

•П
 рилага начини за укрепване
• Укрепва метални елементи
• Оказва първа помощ на пострадал

Компетентности:

•С
 пособен е в екип да извърши укрепване на метални елементи съобразно
изискванията на ЗБУТ

Средства за оценяване: Средство 1:
Теория:
• Решаване на тест и устен изпит
Средство 2:
Практика:
• Приложна практическа задача
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
Теория:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Учебен кабинет и обект
Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
• Познава основните теоретични постановки в областта на средства и начините за окачване
За средство 2:
Практика:
• Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача
ЕРУ 12
Наименование на
единицата:

Подготовка на монтажни работи

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Строител-монтажник

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 12.1: Извършва сигнализиране
Знания:

•П
 ознава видовете сигнали
• Дефинира правилата на ЗБУТ

Умения:

•Р
 азчита сигнализиране
• Извършва сигнализиране

Компетентности:

• Правилно сигнализира самостоятелно и в екип, като прецизно спазва ЗБУТ

Резултат от учене 12.2: Подготвя основата под фундаменти
Знания:

•О
 писва начини за подготовка на основата под фундаменти
• Назовава инструменти и такелажни средства
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Умения:

•П
 одготвя основата под фундамента
• С ъхранява инструменти и такелажни средства

Компетентности:

•П
 равилно подготвя основата под фундамента, работейки самостоятелно и в
екип, като опазва строителните продукти (материали, изделия, комплекти
или системи) и елементите при работа с тях
• Прецизно спазва ЗБУТ

Средства за оценяване: Средство 1:
Теория:
• Решаване на тест и устен изпит
Средство 2:
Практика:
• Приложна практическа задача
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
Теория:
• Учебен кабинет/ строителен обект
Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
• Познава основните теоретични постановки в областта на подготовка на монтажните работи
За средство 2:
Практика:
• Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача

ЕРУ 13
Наименование на
единицата:

Монтаж на метални конструкции

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Строител-монтажник

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 13.1: Стабилизира елементите
Знания:

•И
 дентифицира стабилизиращи средства
• Описва начините за стабилизиране

Умения:

•И
 зползва стабилизиращи средства
• Прилага начини за стабилизиране

Компетентности:

•П
 од ръководството на технически ръководител правилно използва стабилизиращи средства и начините на стабилизиране, спазвайки ЗБУТ

Резултат от учене 13.2: Премества елементите до мястото за монтаж
Знания:

•И
 дентифицира елементи за преместване
• Описва начините на преместване
• Назовава начини на обезопасяване

Умения:

•П
 ремества елементи
• Прилага начини за преместване
• Обезопасява елементите

Компетентности:

•П
 од ръководството на технически ръководител премества елементи до мястото на монтаж

Резултат от учене 13.3: Анкерира връзка колона – фундамент
Знания:

•О
 писва начина на анкериране
• И дентифицира анкериране на връзка колона – фундамент

Умения:

•П
 рилага начини на анкериране
• Извършва анкериране на колона – фундамент

Компетентности:

•П
 од ръководството на техническия ръководител правилно анкерира връзка
колона – фундамент

С Т Р.

108

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 71

Резултат от учене 13.4: Укрепва временно метални елементи
Знания:

•Н
 азовава метални елементи
• Познава начини за временно укрепване на метални елементи

Умения:

•У
 крепва метални елементи
• Прилага начини за временно укрепване на метални елементи

Компетентности:

•П
 од ръководството на технически ръководител отговорно и правилно укрепва временно метални елементи

Резултат от учене 13.5: Заварява монтажните съединения
Знания:

•И
 дентифицира монтажни съединения
• Описва начини за заваряване

Умения:

•З
 аварява монтажни съединения
• Прилага начини на заваряване

Компетентности:

•П
 од ръководството на технически ръководител отговорно и правилно заварява монтажни съединения

Резултат от учене 13.6: Изпълнява болтови и нитови съединения
Знания:

•И
 ндентифицира видовете болтови и нитови съединения
• Описва начините на приложение на болтови и нитови съединения

Умения:

•П
 рилага начини на болтови съединения
• Прилага начини на нитови съединения

Компетентности:

•П
 од ръководството на техническия ръководител правилно изпълнява болтови
и нитови съединения

Резултат от учене 13.7: Освобождава елемента от монтажното средство
Знания:

•И
 дентифицира елементи за освобождаване
• Назовава начини на освобождаване
• Описва начини за оказване на първа помощ

Умения:

•О
 свобождава елементи от монтажното средство
• Разпознава рисковете при неправилно освобождаване на елементите
• Оказва първа помощ при необходимост

Компетентности:

•П
 од ръководство на технически ръководител правилно освобождава елементи от монтажното средство, спазвайки ЗБУТ

Резултат от учене 13.8: Изпълнява противоветрови връзки
Знания:

•П
 ознава видовете противоветрови връзки
• Описва начините на изпълнение

Умения:

•П
 рилага начини на изпълнение противоветрови връзки
• Изпълнява противоветрови връзки

Компетентности:

•П
 од ръководството на техническия ръководител правилно изпълнява противоветрови връзки при спазване на ЗБУТ

Резултат от учене 13.9: Изпълнява антикорозионна защита
Знания:

•И
 зброява видове антикорозионна защита
• Описва етапите на подготовка на елементите за антикорозионна защита
• И дентифицира средствата за антикорозионна защита

Умения:

•С
 ледва етапите на подготовка за елементите за антикорозионна защита
• Използва средства за антикорозионна защита

Компетентности:

•П
 од ръководството на технически ръководител извършва качествена антикорозионна защита

Резултат от учене 13.10: Укрепва метални елементи
Знания:

•О
 писва начини на укрепване
• Описва рисковете при извършване на дейности по укрепване на метални
елементи

Умения:

•П
 рилага начини за укрепване на метални елементи
• Опазва строителните продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
и елементи при работа с тях

Компетентности:

•П
 од ръководството на технически ръководител правилно укрепва метални
елементи при спазване на ЗБУТ
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Средства за оценяване: Средство 1:
Теория:
• Решаване на тест и устен изпит
Средство 2:
Практика:
• Приложна практическа задача
Условия за провеждане За средства 1и 2:
на оценяването:
Теория:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
• Познава основните теоретични постановки в областта на сухото строителство
За средство 2:
Практика:
• Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалността „Сухо строителство“ – втора
степен на професионална подготовка
ЕРУ 14
Наименование на
единицата:

Предстенни обшивки и облицовки

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Строител-монтажник

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 14.1: Познава строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за
предстенни обшивки и облицовки
Знания:

•Д
 ефинира предстенни обшивки и облицовки
• И дентифицира строителни продукти (материали, изделия, комплекти или
системи) за предстенни обшивки и облицовки
• Описва характеристиките на строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за предстенни обшивки и облицовки

Умения:

•И
 звършва предстенна обшивка
• Извършва предстенна облицовка
• Използва различни строителни продукти (материали, изделия, комплекти
или системи) за предстенни обшивки и облицовки

Компетентности:

•П
 равилно подбира подходящите строителни продукти (материали, изделия,
комплекти или системи) за изпълнение на предстенни обшивки при спазване
на ЗБУТ
• Правилно подбира подходящите строителните продукти (материали, изделия,
комплекти или системи) за изпълнение на предстенни облицовки при спазване на ЗБУТ

Резултат от учене 14.2: Подбира инструменти за предстенни обшивки и облицовки
Знания:

•И
 дентифицира инструменти за дадена вид дейност
• Описва приложението на различните инструменти

Умения:

•Р
 аботи с различни видове инструменти
• Подбира инструменти за съответната дейност

Компетентности:

•С
 пособен е да подбере подходящите инструменти, съобразявайки се със спецификата на съответната дейност

Резултат от учене 14.3: Изпълнява монтаж на предстенни обшивки
Знания:

•Д
 ефинира предстенна обшивка
• Описва начините на монтаж на предстенни обшивки

Умения:

•И
 зпълнява предстенна обшивка
• Използва строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
и инструменти

Компетентности:

• Участва в екип при монтажа на предстенна обшивка при спазване на ЗБУТ
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Резултат от учене 14.4: Изпълнява специфични детайли
Знания:

•И
 дентифицира специфични детайли
• Назовава начините на изпълнение

Умения:

•И
 зпълнява специфични детайли за предстенни обшивки
• Избира строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
за специфични детайли

Компетентности:

•П
 равилно изпълнява специфичните детайли самостоятелно или в екип
• Прецизно спазва ЗБУТ

Резултат от учене 14.5: Обработва фуги и повърхности
Знания:

•О
 писва начини за обработване на фуги и повърхности
• Описва видовете фуги
• Назовава инструменти за обработване на фуги и повърхности

Умения:

•И
 зпълнява обработка на фуги и повърхности
• Работи с инструменти за обработване на фуги и повърхности

Компетентности:

•С
 пособен е качествено да обработва самостоятелно фуги и повърхности,
спазвайки ЗБУТ

Резултат от учене 14.6: Нанася завършващи покрития
Знания:

•И
 дентифицира завършващи покрития
• Назовава начините на нанасяне на завършващи покрития
• Познава специфични покрития

Умения:

•И
 зпълнява завършващи покрития
• Заявява специфични материали

Компетентности:

•У
 частва в организиране на правилно изпълнение на завършващи покрития
• С ъздава правилно изпълнени завършващи покрития

Средства за оценяване: Средство 1:
Теория:
• Решаване на тест и устен изпит
Средство 2:
Практика:
• Приложна практическа задача
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
Теория:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
• Познава основните теоретични постановки в областта на сухото строителство
За средство 2:
Практика:
• Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача

ЕРУ 15
Наименование на
единицата:

Преградни стени

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Строител-монтажник

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 15.1: Познава строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за
преградни стени и техните характеристики
Знания:

•И
 дентифицира строителни продукти (материали, изделия, комплекти или
системи) за преградни стени
• Описва характеристиките на строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за преградни стени

Умения:

•И
 звършва монтаж на преградни стени
• Подбира строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
за преградни стени
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Компетентности:

•П
 равилно подбира строителните продукти (материали, изделия, комплекти
или системи) за изпълнение на преградни стени, съобразявайки се с техните
характеристики
Резултат от учене 15.2: Подбира инструменти за дейности по монтаж на преградни стени
Знания:

•И
 дентифицира основни инструменти за дейности по монтаж на преградни
стени
• Описва приложението на видовете инструменти
Умения:
• Подбира инструменти за съответната дейност
• Работи с инструменти
Компетентности:
• С пособен е правилно да използва инструменти за монтаж на преградни стени
при спазване на ЗБУТ
Резултат от учене 15.3: Изпълнява монтаж на преградни стени
Знания:

•
•
•
•
•
•

 писва изпълнението дейности по монтаж на преградни стени
О
Дефинира преградни стени
И дентифицира крепежни елементи
Умения:
Работи с крепежни елементи
Изпълнява монтаж на преградни стени
Компетентности:
С пособен е качествено и в срок да изпълнява монтаж на преградни стени
при спазване на ЗБУТ
Резултат от учене 15.4: Изпълнява специфични детайли
Знания:

•И
 дентифицира специфични детайли
• Назовава начините на изпълнение
• Маркира строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
за изпълнение на специфични детайли
Умения:
• Изпълнява специфични детайли
• Използва различни строителни продукти (материали, изделия, комплекти
или системи)
Компетентности:
• С пособен е самостоятелно или в екип качествено да изпълнява специфичните детайли, като прецизно спазва ЗБУТ
Резултат от учене 15.5: Обработва фуги и повърхности
Знания:

 писва начините за обработване на фуги и повърхности
О
Описва видовете фуги
Умения:
Обработва фуги
Обработва повърхности
Компетентности:
С пособен е качествено да обработва самостоятелно фуги и повърхности,
спазвайки ЗБУТ
Резултат от учене 15.6: Нанася завършващи покрития
Знания:

•
•
•
•
•

•И
 дентифицира завършващи покрития
• Назовава начините на нанасяне на завършващи покрития
• Маркира строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
за нанасяне на завършващи покрития
Умения:
• Изпълнява завършващи покрития
• Заявява специфични строителни продукти (материали, изделия, комплекти
или системи)
Компетентности:
• С пособен е качествено и в срок да изпълнява завършващи покрития, като
спазва правилата на ЗБУТ
Средства за оценяване: Средство 1:
Теория:
• Решаване на тест и устен изпит
Средство 2:
Практика:
• Приложна практическа задача
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
• Познава основните теоретични постановки в областта на сухото строителство
За средство 2:
Практика:
• Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача
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ЕРУ 16
Наименование на
единицата:

Окачени тавани

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Строител-монтажник

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 16.1: Познава строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за
окачени тавани и техните характеристики
Знания:

•Д
 ефинира видовете строителни продукти (материали, изделия, комплекти
или системи) за окачени тавани
• Описва характеристиките на строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за окачени тавани
• Познава ЗБУТ

Умения:

•И
 зползва строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
за окачени тавани
• С ъобразява се с характеристиките на строителните продукти (материали,
изделия, комплекти или системи) за окачени тавани

Компетентности:

•П
 равилно използва строителни продукти (материали, изделия, комплекти
или системи) за окачени тавани при спазване на ЗБУТ

Резултат от учене 16.2: Подбира подходящи инструменти
Знания:

•И
 дентифицира инструментите за съответната дейност
• Описва тяхното приложение
• Познава ЗБУТ

Умения:

•П
 рилага необходимите инструменти
• Подбира инструменти

Компетентности:

• С пособен е да използва подходящите инструменти при спазване на ЗБУТ

Резултат от учене 16.3: Изпълнява монтаж на окачени тавани
Знания:

•О
 писва начините на монтаж на окачени тавани
• Познава ЗБУТ

Умения:

•И
 зпълнява монтаж на окачени тавани
• Прилага изискванията на ЗБУТ

Компетентности:

•С
 амостоятелно създава правилен монтаж на окачени тавани при спазване
на ЗБУТ

Резултат от учене 16.4: Изпълнява специфични детайли
Знания:

•И
 дентифицира специфични детайли
• Назовава начините на изпълнение на специфични детайли

Умения:

•И
 зпълнява специфични детайли
• Използва строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
и инструменти за изпълнение

Компетентности:

•С
 пособен е правилно да изпълнява специфичните детайли самостоятелно
или в екип
• Прецизно спазва ЗБУТ

Резултат от учене 16.5: Обработва фуги и повърхности
Знания:

•О
 писва начини за обработване на фуги и повърхности
• Описва видовете фуги

Умения:

•О
 бработва фуги
• Прилага начини на обработване повърхности

Компетентности:

• С пособен е качествено да обработва фуги и повърхности, спазвайки ЗБУТ

Резултат от учене 16.6: Нанася завършващи покрития
Знания:

•И
 дентифицира завършващи покрития
• Назовава начините на нанасяне на завършващи покрития
• Маркира специфични строителни продукти (материали, изделия, комплекти
или системи)
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Умения:

•И
 зпълнява завършващи покрития
• Използва специфични строителни продукти (материали, изделия, комплекти
или системи)

Компетентности:

•П
 ритежава нужното ниво за организиране и създаване на правилно изпълнени завършващи покрития

Средства за оценяване: Средство 1:
Теория:
• Решаване на тест и устен изпит
Средство 2:
Практика:
• Приложна практическа задача
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
Теория:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
• Познава основните теоретични постановки в областта на сухото строителство
За средство 2:
Практика:
• Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача
ЕРУ 17
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Сухи подове

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Строител-монтажник

Ниво по ЕКР:

3

3

3

Резултат от учене 17.1:

Познава характеристиките на строителните продукти (материали, изделия,
комплекти или системи) за изпълнение на сухи подове
Знания:
• Описва характеристиките на строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за сухи подове
• Изрежда необходимите строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за сухи подове
Умения:
• Прилага начини за изпълнение на сухи подове
• Използва специфични строителни продукти (материали, изделия, комплекти
или системи) за сухи подове
Компетентности:
• С пособен е правилно да подбира подходящи строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за сухи подове
Резултат от учене 17.2: Подбира инструменти за изпълнение на дейности за сухи подове
Знания:

•
•
•
•
•

Знания:

•
•
•
•
•

Знания:

•И
 дентифицира специфични детайли
• Назовава начините на изпълнение
• И дентифицира строителни продукти (материали, изделия, комплекти или
системи) и инструменти

 дентифицира инструменти
И
Описва приложението на инструментите
Умения:
Подбира инструменти за съответната дейност
Използва инструменти за работа
Компетентности:
С пособен е да отговорно да използва подходящите инструменти при спазване
на ЗБУТ
Резултат от учене 17.3: Изпълнява монтаж на сухи подове
 писва системи за полагане на сухи подове
О
Познава етапите за монтаж на сухи подове
Умения:
Прилага монтаж на сухи подове
С ледва етапите за монтаж на сухи подове
Компетентности:
С пособен е правилно и отговорно да изпълнява монтаж на сухи подове при
спазване на ЗБУТ
Резултат от учене 17.4: Изпълнява специфични детайли
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Умения:

•И
 зпълнява специфични детайли
• Използва строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
и инструменти
Компетентности:
• С пособен е самостоятелно или в екип да изпълнява правилно специфичните
детайли, като прецизно спазва ЗБУТ
Резултат от учене 17.5: Обработва фуги и повърхности
Знания:

•
•
•
•
•

 писва начините за обработване на фуги и повърхности
О
Описва видовете фуги
Умения:
Обработва фуги и повърхности
Прилага начини за обработване на фуги и повърхности
Компетентности:
С пособен е да обработва самостоятелно или в екип фуги и повърхности,
спазвайки ЗБУТ
Резултат от учене 17.6: Нанася завършващи покрития
Знания:

•И
 дентифицира завършващи покрития
• Назовава начините на нанасяне на завършващи покрития
• Маркира специфични строителни продукти (материали, изделия, комплекти
или системи)
Умения:
• Изпълнява завършващи покрития
• Прилага начини за нанасяне на завършващи покрития
Компетентности:
• Притежава нужното ниво за организиране и създаване на правилно изпълнени завършващи покрития
Средства за оценяване: Средство 1:
Теория:
• Решаване на тест и устен изпит
Средство 2:
Практика:
• Приложна практическа задача
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
Теория:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
• Познава основните теоретични постановки в областта на сухото строителство
За средство 2:
Практика:
• Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалността „Дограма и стъклопоставяне“ – втора степен на професионална подготовка
ЕРУ 18
Наименование на
единицата:

Подготовка за монтажни работи

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Строител-монтажник

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 18.1: Избира инструменти и машини
Знания:

•И
 дентифицира основни инструменти за дейности с дограма
• Описва приложението на видовете инструменти
• Изрежда необходимите инструменти и машини

Умения:

•И
 зползва подходящите инструменти за дадена вид дейност
• Работи с машини

Компетентности:

•С
 пособен е правилно да използва инструменти и машини за дадена вид дейност при спазване на ЗБУТ

Резултат от учене 18.2: Монтира работни площадки
Знания:

•И
 дентифицира основни начини за монтаж на работни площадки
• Описва приложението на видовете работни площадки
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Умения:

•И
 зползва работни площадки за дадена вид дейност
• Монтира работни площадки

Компетентности:

• С пособен е правилно да монтира работни площадки при спазване на ЗБУТ

Резултат от учене 18.3: Проверява размери на отвори и нива
Знания:

•И
 зброява начините за проверка на размери на отвори и нива
• Изброява допустимите отклонения

Умения:

•И
 зползва основните начини и средства за проверка на размери на отвори и
нива
• О тстранява допуснати грешки при отклонения от нива и размери

Компетентности:

•С
 пособен е самостоятелно и правилно да проверява размери на отвори и
нива

Средства за оценяване: Средство 1:
Теория:
• Решаване на тест и устен изпит
Средство 2:
Практика:
• Приложна практическа задача
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
Теория:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
• Познава основните теоретични постановки в областта на подготовка на монтажните работи
За средство 2:
Практика:
• Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача

ЕРУ 19
Наименование на
единицата:

Монтаж на дограма

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Строител-монтажник

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 19.1: Монтира дървена дограма
Знания:

•О
 писва изискванията за монтаж на дървена дограма
• Назовава етапите на технологичния процес
• И дентифицира правилници, паспорти, инструкции и др.

Умения:

•С
 пазва изискванията за монтаж/демонтаж на дървена дограма
• С пазва етапите на технологичния процес
• С пазва правилници, паспорти, инструкции и др.

Компетентности:

•С
 пособен е самостоятелно или в екип качествено да фиксира и монтира дървена дограма при спазване на ЗБУТ

Резултат от учене 19.2: Монтира алуминиева и PVC дограма
Знания:

•
•
•
•

 писва изискванията за монтаж на алуминиева и PVC дограма
О
Назовава етапите на технологичния процес
И дентифицира правилници, паспорти, инструкции и др.
Маркира инструменти и строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за монтаж на алуминиева и PVC дограма

Умения:

•
•
•
•

 рилага изискванията за монтаж на алуминиева и PVC дограма
П
С пазва етапите на технологичния процес
С пазва правилници, паспорти, инструкции и др.
Използва инструменти и строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
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Компетентности:

•С
 пособен е самостоятелно или в екип да фиксира и монтира алуминиева и
PVC дограма
Резултат от учене 19.3: Монтира окачени фасади и витрини
Знания:

•
•
•
•

Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Монтаж на стъкла и стъклопакети

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Строител-монтажник

Ниво по ЕКР:

3

 писва изискванията за монтаж на окачени фасади и витрини
О
Назовава етапите на технологичния процес
И дентифицира правилници, паспорти, инструкции и др.
Назовава строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
и инструменти за монтаж на окачени фасади и витрини
Умения:
• Прилага изискванията за изпълнение на монтаж на окачени фасади и витрини
• С пазва етапите на технологичния процес
• С пазва правилници, паспорти, инструкции и др.
• Работи със строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) и инструменти за монтаж на окачени фасади и витрини
Компетентности:
• С пособен е самостоятелно или в екип да участва в монтажа на окачени фасади и витрини
Средства за оценяване: Средство 1:
Теория:
• Решаване на тест и устен изпит
Средство 2:
Практика:
• Приложна практическа задача
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
Теория:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
• Познава основните теоретични постановки в областта на монтаж на дограма
За средство 2:
Практика:
• Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача
ЕРУ 20

3

3

Резултат от учене 20.1: Познава видове стъкла и тяхното приложение
Знания:

•
•
•
•
•

Знания:

•
•
•
•

Умения:

•
•
•
•
•
•

 дентифицира видове стъкла
И
Описва начините за приложение
Умения:
Прилага подходящите видове стъкла
Намира каталожни данни
Компетентности:
Под ръководството на технически ръководител, правилно използва видове
стъкла и начините на приложение при спазване на ЗБУТ
Резултат от учене 20.2: Остъклява различни видове дограма
 ознава изискванията за остъкляване на различни видове дограма
П
Описва етапите на технологичния процес
И дентифицира правилници, паспорти, инструкции и др.
Назовава инструменти и строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
Използва различните видове стъкла
Намира каталожни данни
С пазва изискванията за остъкляване на различни видове дограма
С пазва етапите на технологичния процес
Прилага правилници, паспорти, инструкции и др.
Работи с инструменти и строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
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•С
 пособен е самостоятелно или в екип ефективно да остъклява с различни
видове дограма, като спазва ЗБУТ

Резултат от учене 20.3: Изпълнява проекти за горно осветление
Знания:

•О
 писва изискванията за изпълнение на горно осветление
• Назовава етапите на технологичния процес
• И дентифицира правилници, паспорти, инструкции и др.

Умения:

•
•
•
•

Компетентности:

•С
 пособен е самостоятелно или в екип ефективно да изпълнява проекти за
горно осветление

 амира каталожни данни
Н
С пазва изискванията за изпълнение на горно осветление
С пазва етапите на технологичния процес
Прилага правилници, паспорти, инструкции и др.

Резултат от учене 20.4: Монтира стъклопакети на врати и прозорци
Знания:

•
•
•
•

Умения:

•Н
 амира каталожни данни
• С пазва изискванията за изпълнение за монтаж на стъклопакети за врати и
прозорци
• С пазва етапите на технологичния процес
• Прилага правилници, паспорти, инструкции и др.
• С пазва ЗБУТ

Компетентности:

•С
 пособен е самостоятелно или в екип да монтира качествено стъклопакети
на врати и прозорци

 дентифицира изискванията за монтаж на стъклопакети за врати и прозорци
И
Назовава етапите на технологичния процес
И дентифицира правилници, паспорти, инструкции и др.
Познава ЗБУТ

Средства за оценяване: Средство 1:
Теория:
• Решаване на тест и устен изпит
Средство 2:
Практика:
• Приложна практическа задача
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
Теория:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
• Познава основните теоретични постановки в областта на монтажа на стъкла
и стъклопакети
За средство 2:
Практика:
• Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалността „Изолации в строителството“ – втора степен на професионална подготовка
ЕРУ 21
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Топлоизолиране на външни стени

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Строител-монтажник

Ниво по ЕКР:

3

3

3

Резултат от учене 21.1: Познава характеристиките на строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за изолации
Знания:
• И дентифицира видове строителни продукти (материали, изделия, комплекти
или системи) за изолации
• Описва характеристиките на строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за изолации
• Описва начините за приложение
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Умения:

•П
 рилага различните видове строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
• Намира каталожни данни
Компетентности:
• Правилно подбира строителните продукти (материали, изделия, комплекти
или системи) за качествено изпълнение на изолации, като се съобразява с
характеристиките им
Резултат от учене 21.2: Подбира подходящи инструменти
Знания:
Умения:
Компетентности:

•
•
•
•
•

 дентифицира инструменти за дадена вид дейност
И
Описва приложението на различните инструменти
Работи с различни видове инструменти
Прилага правилата на ЗБУТ
С пособен е да използва подходящите инструменти, като спазва на ЗБУТ

Резултат от учене 21.3: Полага изолации в зависимост от вида на стената
Знания:

•О
 писва изискванията за изпълнение на изолации в зависимост от вида на
стената
• Описва етапите на технологичния процес
Умения:
• С пазва изискванията за изпълнение на изолации
• Изпълнява етапите на технологичния процес
Компетентности:
• С пособен е самостоятелно или в екип да участва в правилно полагане на
изолации, в зависимост от вида на стената, спазвайки ЗБУТ
Резултат от учене 21.4: Изпълнява специфични детайли
Знания:

•
•
•
•
•

Знания:

•
•
•
•

 дентифицира специфични детайли
И
Назовава начините на изпълнение
Маркира инструменти за изпълнение на специфични детайли
Умения:
Изпълнява специфични детайли
Използва различни строителни продукти (материали, изделия, комплекти
или системи)
• Работи с различни видове инструменти
Компетентности:
• Умее правилно да изпълнява специфичните детайли самостоятелно или в
екип
• Прецизно спазва ЗБУТ
Резултат от учене 21.5: Нанася завършващи покрития
 дентифицира завършващи покрития
И
Назовава начините за нанасяне на завършващи покрития
Умения:
Изпълнява завършващи покрития
Заявява специфични строителни продукти (материали, изделия, комплекти
или системи)
Компетентности:
• С пособен е самостоятелно или в екип да участва в качественото нанасяне на
завършващи покрития при спазване на ЗБУТ
Средства за оценяване: Средство 1:
Теория:
• Решаване на тест и устен изпит
Средство 2:
Практика:
• Приложна практическа задача
Условия за провеждане За средства 1и 2:
на оценяването:
Теория:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
• Познава основните теоретични постановки в областта на топлоизолиране на
външни стени
За средство 2:
Практика:
• Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача

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

Топлоизолиране на покриви
3
3
Строител-монтажник
3
3
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Резултат от учене 22.1: Познава характеристиките на строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за изолации
Знания:
• И дентифицира видове строителни продукти (материали, изделия, комплекти
или системи) за изолации
• Познава характеристиките на строителните продукти (материали, изделия,
комплекти или системи) за изолации
• Описва начините за приложение
Умения:
• Прилага различни видове строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
• Намира каталожни данни
Компетентности:
• С пособен е правилно да подбира строителните продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за качествено изпълнение на изолации, като се
съобразява с характеристиките им
Резултат от учене 22.2: Подбира подходящи инструменти
Знания:
• И дентифицира инструменти за дадена вид дейност
• Описва приложението на различните инструменти
Умения:
• Работи с различни видове инструменти
• Подбира инструменти за съответната дейност
Компетентности:
• С пособен е да използва подходящите инструменти в работата си, като спазва
ЗБУТ
Резултат от учене 22.3: Полага изолации в зависимост от вида на покрива
Знания:
• Описва изискванията за изпълнение на изолации в зависимост от вида на
покрива
• Назовава етапите на технологичния процес
• Познава ЗБУТ
Умения:
• С ледва изискванията за изпълнение на изолации в зависимост от вида на
покрива
• С пазва етапите на технологичния процес
• С пазва ЗБУТ
Компетентности:
• С пособен е самостоятелно или в екип да участва в ефективното полагане на
изолации в зависимост от вида на покрива при спазване на ЗБУТ
Резултат от учене 22.4: Изпълнява специфични детайли
Знания:
• И дентифицира специфични детайли
• Назовава начините на изпълнение
• Маркира строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
за изпълнение
• Назовава инструменти за изпълнение
Умения:
• Извършва изпълнение на специфични детайли
• Използва различни строителни продукти (материали, изделия, комплекти
или системи)
• Работи с инструменти
• С пазва ЗБУТ
Компетентности:
• Правилно изпълнява специфичните детайли самостоятелно или в екип
• Прецизно спазва ЗБУТ
Резултат от учене 22.5: Нанася завършващи покрития
Знания:
• И дентифицира завършващи покрития
• Назовава начините за нанасяне на завършващи покрития
• Изброява строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
за завършващи покрития
• Маркира инструменти за нанасяне на завършващи покрития
Умения:
• Изпълнява завършващи покрития
• Заявява специфични строителни продукти (материали, изделия, комплекти
или системи) за нанасяне на завършващи покрития
Компетентности:
• С пособен е самостоятелно или в екип да участва в правилно нанасяне на
завършващи покрития при спазване на ЗБУТ
Средства за оценяване: Средство 1:
Теория:
• Решаване на тест и устен изпит
Средство 2:
Практика:
• Приложна практическа задача
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
Теория:
• Учебен кабинет
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Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
• Познава основните теоретични постановки в областта на топлоизолиране на
покриви
За средство 2:
Практика:
• Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача
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:

Топлоизолиране на подове и подове над неотопляеми пространства

Знания:

•
•
•
•

3
3
Строител-монтажник

3
3
Познава строителните продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
за изолации и техните характеристики
Знания:
• И дентифицира видове строителни продукти (материали, изделия, комплекти
или системи) за изолации
• Описва характеристиките на строителните продукти (материали, изделия,
комплекти или системи) за изолация
• Описва начините за приложение
Умения:
• Използва различни видове строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
• Намира каталожни данни
Компетентности:
• Правилно подбира качествени строителни продукти (материали, изделия,
комплекти или системи) за изолации
Резултат от учене 23.2: Подбира подходящи инструменти
Знания:
• И дентифицира инструменти за дадена вид дейност
• Описва приложението на различните инструменти
Умения:
• Избира инструменти за съответната дейност
• Работи с различни видове инструменти
Компетентности:
• С пособен е да използва подходящите инструменти в работата си
Резултат от учене 23.3: Полага изолации съгласно особености на пода: под-земя, под и над неотопляеми пространства, под-въздух, таванска плоча
Знания:
• Описва изискванията за изпълнение на изолации за различни видове под
• Маркира строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи)
• Назовава инструменти за работа
• Назовава етапите на технологичния процес
Умения:
• С ледва изискванията за изпълнение на изолации за различни видове под
• Изпълнява етапите на технологичния процес
• Работи с инструменти за полагане на изолации
Компетентности:
• С пособен е самостоятелно или в екип да участва в правилно полагане на
изолации съгласно особености на пода
Резултат от учене 23.4: Изпълнява специфични детайли
 дентифицира специфични детайли
И
Назовава начините на изпълнение
Умения:
Извършва изпълнение на специфични детайли
Използва различни строителни продукти (материали, изделия, комплекти
или системи)
• Работи с инструменти
Компетентности:
• Правилно изпълнява специфичните детайли самостоятелно или в екип, като
спазва ЗБУТ
Резултат от учене 23.5: Нанася завършващи покрития
Знания:
• И дентифицира завършващи покрития
• Назовава начините за нанасяне на завършващи покрития
• Познава ЗБУТ
Умения:
• Изпълнява правилно завършващи покрития
• Заявява специфични строителни продукти (материали, изделия, комплекти
или системи) за завършващи покрития
• С пазва ЗБУТ
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Компетентности:
• С пособен е правилно да нанася завършващи покрития при спазване на ЗБУТ
Средства за оценяване: Средство 1:
Теория:
• Решаване на тест и устен изпит
Средство 2:
Практика:
• Приложна практическа задача
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
Теория:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
• Познава основните теоретични постановки в областта на топлоизолиране на
открити подове и подове над неотопляеми пространства
За средство 2:
Практика:
• Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача

ЕУ 24
Наименование на
единицата:

Хидроизолации на фундаменти, стени и покриви

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на
професията:

Строител-монтажник

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 24.1: Познава характеристиките на строителните продукти (материали, изделия,
комплекти или системи) за хидроизолации на фундаменти, стени и покриви
Знания:

•И
 дентифицира видове строителни продукти (материали, изделия, комплекти
или системи) за хидроизолации на фундаменти, стени и покриви
• Описва характеристиките на строителните продукти (материали, изделия,
комплекти или системи) за хидроизолации на фундаменти, стени и покриви
• Описва начините за приложение на строителни продукти (материали, изделия, комплекти или системи) за хидроизолации на фундаменти, стени и
покриви

Умения:

•П
 рилага видове строителни продукти (материали, изделия, комплекти или
системи)
• Намира каталожни данни

Компетентности:

•П
 равилно подбира строителните продукти (материали, изделия, комплекти
или системи) за извършване на качествена хидроизолации на фундаменти,
стени и покриви

Резултат от учене 24.2: Използва подходящи инструменти
Знания:

•И
 дентифицира инструменти за дадена вид дейност
• Описва приложението на различните инструменти
• Познава ЗБУТ

Умения:

•Р
 аботи с различни видове инструменти
• Прилага правилата на ЗБУТ

Компетентности:

• С пособен е да използва подходящите инструменти, като спазва ЗБУТ

Резултат от учене 24.3: Полага изолации на стени в сутерен и покриви
Знания:

•П
 ознава изискванията за изпълнение на изолации на стени в сутерен и покриви
• Познава етапите на технологичния процес
• Описва особеностите в изолации на стени в сутерен и покриви

Умения:

•С
 пазва изискванията за изпълнение на изолации
• С ледва етапите на технологичния процес
• Полага изолации на стени в сутерен и покриви

Компетентности:

•С
 пособен е самостоятелно или в екип, правилно да полага изолации на стени
в сутерен и покриви при спазване на ЗБУТ
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Резултат от учене 24.4: Изпълнява специфични детайли
Знания:

•И
 дентифицира специфични детайли
• Назовава начините на изпълнение на специфични детайли

Умения:

•И
 звършва изпълнение на специфични детайли
• Използва различни строителни продукти (материали, изделия, комплекти
или системи)
• Работи с инструменти

Компетентности:

•П
 равилно изпълнява специфичните детайли самостоятелно или в екип
• Прецизно спазва ЗБУТ

Резултат от учене 24.5: Нанася завършващи покрития
Знания:

•И
 дентифицира завършващи покрития
• Назовава начините за нанасяне на завършващи покрития
• Заявява специфични строителни продукти (материали, изделия, комплекти
или системи)

Умения:

•И
 зпълнява завършващи покрития
• Прилага начини за нанасяне на завършващи покрития

Компетентности:

•С
 пособен е самостоятелно или в екип качествено да нанася завършващи
покрития при спазване на ЗБУТ

Средства за оценяване: Средство 1:
Теория:
• Решаване на тест и устен изпит
Средство 2:
Практика:
• Приложна практическа задача
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Реална работна среда/строителен обект
Критерии за оценяване: За средство 1:
Теория:
• Познава основните теоретични постановки в областта на топлоизолиране на
хидроизолации на фундаменти, стени и покриви
За средство 2:
Практика:
• Изпълнява пълно, точно и вярно практическата задача

4. Изисквания към материалната база
4.1. Учебен кабинет
Обучението по теория се осъществява в
учебни кабинети. Обзавеждането и оборудването на учебния кабинет включва: работно
място на преподавателя (работна маса и стол),
работно място на всеки обучаван (работна
маса и стол), учебна дъска – по възможност
бяла, мебели (предимно шкафове за различни
цели), гладка свободна стена за окачване на
нагледни материали, учебни видеофилми, екран за прожектиране, мултимедия, компютър,
дидактически средства за обучение.
Обучението по теория на професията се
осъществява в институциите от системата на
ПОО – професионални гимназии и центрове
за професионално обучение.
4.2. Обучение по практика
Обучението по практика се осъществява на територията на строителен обект. Необходимо е обучаващата институция да има
сключени договори за провеждане на учебната
практика по специалността „Строител-монтажник“ – втора степен на професионална квалификация.

5. Изисквания към обучаващите по теория
и практика
Право да преподават по учебните предмети или модули по професионална подготовка
имат лица с висше образование по съответната специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно професионално направление в Класификатора на областите на висше образование
и професионалните направления, приет с
Постановление № 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), могат
да преподават лица без висше образование и
без придобита професионална квалификация
„учител“, ако са придобили професионална
квалификация по професия „Строител-монтажник“ 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.
6852
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НАРЕДБА № 22
от 23 август 2019 г.

за придобиване на квалификация по професията „Сътрудник социални дейности“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията
762020 „Сътрудник социални дейности“ от
област на образование „Социални услуги“ и
професионално направление 762 „Социална
работа и консултиране“ съгласно Списъка на
професиите за професионално образование и
обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт
за придобиването на квалификация по професията 762020 „Сътрудник социални дейности“
съгласно приложението към тази наредба
определя изискванията за придобиването на
трета степен на професионална квалификация
за специалностите 7620201 „Социална работа
с деца и семейства в риск“ и 7620202 „Социална работа с деца и възрастни с увреждания
и хронични заболявания“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6
от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват типови учебни
планове за ученици, учебни планове за лица,
навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към
кандидатите, описанието на професи ята,
единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията 762020 „Сътрудник социални дейности“
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.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 3

(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 № 28 от 2010 г. за
придобиване на квалификация по професията
„Сътрудник социални дейности“ (ДВ, бр. 66
от 2010 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията
„Сътрудник социални дейности“
Професионално направление:
762

Социална работа и консултиране

Наименование на професията:
762020

Сътрудник социални дейности

Специалности:

С т е п е н Ниво Ниво
на профе- по
по
сиона лна НКР ЕКР
к ва лификация

7620201 Социална рабо- Трета
та с деца и семейства в риск
7620202 С оц и а л н а работа с деца и
възрастни с
у вреж да н и я и
хронични заболявания

Трета

4

4

4

4

1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен
на професионална квалификация съгласно
Закона за професионалното образование и
обучение (ЗПОО)
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията
„Сътрудник социални дейности“ от Списъка
на професиите за професионално образование
и обучение (СППОО) по чл. 6, ал. 1 (утвърден
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от министъра на образованието и науката със
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл.
изм. със Заповед № РД-09-296 от 19.02.2018 г.)
изискванията за входящото минимално образователно равнище към кандидатите са:
за ученици – завършено основно образование;
за лица, навършили 16 години – придобито право за явяване на държавни зрелостни
изпити или придобито средно образование.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо
професионално обучение с придобиване на
трета степен на професионална квалификация
е придобита втора степен на професионална
квалификация по професия от област на образование „Социални услуги“.
Здравословното състояние на кандидата
се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се
обучава, не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Сътрудник социални дейности“ 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.)
Сътрудникът социални дейности участва в
изпълнението на социални дейности, информира, проучва, подпомага планирането на
мерки и дейности, подпомага извършването
на социална работа, включително мобилна,
познава и прилага законовите и подзаконовите
нормативни актове в сферата на социалното
подпомагане чрез социални помощи и социални услуги, закрилата на детето, семейните
помощи за деца и интеграцията на хората с
увреждания, извършва административно-документална работа.
Дейностите, които извършва, са насочени
към подпомагане на специалистите по социални дейности при осигуряване на правата
и при предоставянето на социални услуги на
лицата, с които работят. Сътрудникът социални дейности оказва съдействие на различни
институции и звена, работещи с деца, с възрастни хора и хора с увреждания и хронични
заболявания, бездомни хора и др. Изпълнява
указанията на ръководителя/доставчика на
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социалната услуга и предписанията на специалистите с цел удовлетворяване на основните
жизнени потребности на лицата.
Сътрудникът социални дейности съдейства
на социалния работник в предприемане на
мерки за закрила на деца в риск, информира
клиентите за техните права, видовете социални услуги и условията и реда за тяхното
предоставяне. Подпомага специалистите в
организирането и извършването на дейности,
свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище,
деинституционализация и реинтеграция на
деца, обучение в умения за самостоятелен
живот и социална интеграция на деца от
резидентна грижа, реализиране на социални
програми за деца и семейства в риск.
Сътрудникът социални дейности съдейства
на социалния работник в предприемане на
действия за подкрепа на възрастни хора и
хора с увреждания. Консултира и информира
лицата от уязвимите групи относно техните
права, видовете социални услуги и условията
и реда за тяхното предоставяне. Подпомага
специалистите в социалните услуги в работата по възстановяване на умения за водене
на самостоятелен живот на потребителите на
услугите, изготвя и осъществява индивидуални
програми за социално включване, съдейства
за включване в курсове за квалификация и
преквалификация и други обучителни курсове
и/или за намиране на работа.
Основните отговорности на сътрудника
социални дейности са свързани с поддържане
на различни видове регистри; поддържане
на контакти и организиране на срещи със
специалисти и с клиенти; подпомагане на
взаимодействието между институции и звена,
работещи с деца; информиране на възрастните
хора относно условията и реда за ползване на
социални услуги.
Сътрудникът социални дейности използва
в дейността си нормативни документи, специализирана литература, компютър, телефон,
факс, канцеларски пособия.
Сътрудникът социални дейности работи
със социални работници, с хора със социални
и личностни проблеми и с техните близки, с
представители на законодателната, изпълнителната и съдебната власт.
Задълженията на сътрудника на социални
дейности са свързани с познаване и прилагане на основните законови и подзаконови
нормативни актове в сферата на социалното
подпомагане чрез социални помощи и социални услуги, закрила на детето, интеграция
на хората с увреждания, както и други, имащи отношение към изпълнение на преките
задължения – Закон за социално подпомагане
(ЗСП), Правилник за прилагане на Закона
за социално подпомагане (ППЗСП), Закон
за закрила на детето (ЗЗД), Правилник за
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прилагане на Закона за закрила на детето
(ППЗЗД), Закон за хората с у вреж дани я
(ЗХУ), Правилник за прилагане на Закона
за хората с увреждания (ППЗХУ), Закон за
семейни помощи за деца (ЗСПД), Правилник
за прилагане на Закона за семейни помощи за
деца (ППЗСПД), Закон за социалните услуги
(ЗСУ), Закон за насърчаване на заетостта
(ЗНЗ), Правилник за прилагане на Закона за
насърчаване на заетостта (ППЗНЗ), Наредба
за критериите и стандартите за социални услуги за деца (НКССУД), Тарифа за таксите за
социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, Кодекс за социално осигуряване
(КСО), Семеен кодекс (СК) и др.
Сътрудникът социални дейности в своята
работа е необходимо да притежава умения
за общуване с различните социални групи
и лица от уязвими групи, да притежава умения за работа в екип, да спазва нормите на
професионалната етика и принципите на
конфиденциалност в работата с клиентите.
Сътрудникът социални дейности трябва
да владее техники за самоконтрол и умения
за справяне със стреса на работното място.
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Сътрудник
социални дейности“ могат да изпълняват определен кръг от задачи в различните сектори
на социалната политика; да подпомагат работата на социалния работник при проучване
на положението на лицата, които са обект на
социално подпомагане чрез социални помощи
и социални услуги; да подпомагат взаимодействието между институциите. Сътрудникът
социални дейности работи „на терен“, т.е. там,
където е клиентът му, и там, където има нужда
от неговата помощ – в дома, в семейството.
Сътрудникът социални дейности може да
работи в териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане – регионални
дирекции за социално подпомагане и дирекциите „Социално подпомагане“, в различните
видове социални услуги или в други форми на
социално обслужване. Сътрудникът работи и
в кабинет (канцелария), където приема клиентите, участва в провеждането на срещи и
разговори и където се съхранява необходимата
работна документация.
Работното време на сътрудника социални
дейности може да бъде нормирано или с
променливи граници.
Широкият спектър от социални дейности
и непрекъснатото появяване на нови потребности, както и необходимостта от тяхното
адекватно изпълнение изисква сътрудникът
социални дейности непрекъснато да усъвършенства и повишава своята квалификация, да
има мотивация за надграждане на получените
знания и да проявява готовност за адаптиране
към променящите се условия.
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2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията
„Сътрудник социални дейности“, могат да
продължат обучението си по друга професия
от професионално направление „Социална
работа и консултиране“.
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), 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 придобилите трета
степен на професионална квалификация по
професията „Сътрудник социални дейности“
могат да заемат длъжностите:
· 3412-3001 Стажант-сътрудник, социални
дейности;
· 3412-3002 Сътрудник, социална работа;
· 3412-3003 Сътрудник за социална работа
с деца;
· 3412-3004 Сътрудник за социална работа
в отдел „Социална закрила“;
· 3412-3005 Сътрудник за социална работа
със семейството;
· 3412-3006 Сътрудник, социални дейности;
· 3412-3007 Сътрудник, социални дейности
(лица с аморално поведение);
· 3412-3008 Сътрудник, социални дейности
за работа с лица с увреждания;
· 3412-3009 Сътрудник, социални дейности
(в социална услуга);
· 3412-3010 Сътрудник, социални дейности
(лица, извършили престъпления);
· 3412-3011 Сътрудник, социални дейности
(община);
· 3412-3012 Сътрудник, социални дейности
(в социално предприятие);
· 3412-3013 Сътрудник, социални дейности
(семейно планиране);
· 3412-3014 Сътрудник, социално подпомагане и ориентиране (затвор);
· 341-3015 Сътрудник, работа със зависимости, както и други длъжности, допълнени
при актуализиране на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на единиците резултати от
учене (ЕРУ) и резултатите от учене (РУ) по
видове професионална подготовка
ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с трета степен
на професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
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1.1. РУ Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд на работното място
1.2. РУ Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна
дейност за опазване на околната среда
1.3. РУ Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Икономика
2.1. РУ Познава основите на пазарната
икономика
2.2. РУ Позна ва хара к т ерис т и к и т е на
дейността в предприятие
ЕРУ 3. Предприемачество
3.1. РУ Познава основите на предприемачеството
3.2. РУ Формира предприемаческо поведение
3.3. РУ Участва в разработването на бизнес план
ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за професиите от професионално направление „Социална работа и
консултиране“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 4. Организация на работния процес
4.1. РУ Организира работния процес
4.2. РУ Поема отговорност за качеството
на работата си
ЕРУ 5. Комуникация и чужд език
5.1. РУ Общува ефективно в работния екип
5.2. РУ Води ефективна бизнес комуникация
5.3. РУ Владее чужд език по професията
ЕРУ 6. Използва информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната си дейност
6.1. РУ Обработва информация с ИКТ
6.2. РУ Осъществява комуникация посредством ИКТ
6.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
6.4. РУ Осигурява защита на електронната среда
6.5. РУ Решава проблеми при работата
с ИКТ
ЕРУ 7. Подкрепа и придружаване на потребителя
7.1. РУ Съдейства за поддържане на здравословното състояние на потребителя
7.2. РУ Оказва подкрепа в битови рискови
ситуации
7.3. РУ Оказва подкрепа в битови кризисни ситуации
ЕРУ 8. Професионална комуникация и
общуване
8.1. РУ Изгражда отношение на доверие
с потребителя
8.2. РУ Осъществява ефективна комуникация с потребителя и с неговите близки
ЕРУ 9. Професионална етика и професионално развитие
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9.1. РУ Спазва професионалната етика и
съхранява емоционалното си състояние
9.2. РУ Проявява готовност за надграждане на професионалната си компетентност и
развиване на личностните си качества
ЕРУ 10. Основи на социалната работа
10.1. РУ Познава същността и формите за
социална работа с деца, семейства, възрастни, лица в риск и с различни увреждания
10.2. РУ Познава особеностите на личността като обект на социална работа
10.3. РУ Познава подходи и модели на
социална работа
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Социална работа
с деца и семейства в риск“ – трета степен
на професионална квалификация
ЕРУ 11. Социална работа с деца и семейства от рискови групи
11.1. РУ Участва в планирането на конкретните стъпки за решаване на проблема/ите
11.2. РУ Оказва съдействие и подкрепа
на децата и семействата в контактите с институции и субекти
ЕРУ 12. Подходи и модели на социална
работа в общността
12.1. РУ Съдейст ва п ри п ри лагане на
превантивна социална работа
12.2. РУ Съдейства при използване на
оценъчни к ритерии при и дентифициране
на случаи
ЕРУ 13. Механизми на социална защита
на деца и семейства в риск
13.1. РУ Познава нормативната база в
областта на социалните услуги
13.2. РУ Прилага принципите на съвременната социална политика според действащата
нормативна уредба
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Социална работа с
деца и възрастни с увреждания и хронични
заболявания“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 14. Механизми на социална защита на
деца и възрастни с увреждания и хронични
заболявания
14.1. РУ Съдейства при дефинирането на
проблемите и конкретните нужди на целевите групи, с които работи
14.2. РУ Прилага стандартите на социалната работа и нейната етика
ЕРУ 15. Подходи и модели на социална
интеграция на деца и възрастни с увреждания
и хронични заболявания
15.1. РУ Съдейства за информиране на
клиентите за видовете модели на социална
интеграция
15.2. РУ Осъществява подкрепа на деца и
възрастни с увреждания и хронични заболявания при решаване на проблеми от личен
и битов характер
3.2. Описание на единиците резултати от
учене (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:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 1.1:
Знания

Умения

Компетентности

Резултат от учене 1.2:
Знания

Умения
Компетентности
Резултат от учене 1.3:
Знания

Умения

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
4
4
Сътрудник социални дейности
4
4
Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд на работното място
· Познава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд на работното място
· Познава средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
· Представя информация за нормативните разпоредби, касаещи осигуряването
на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
· Представя информация за рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и свързани с нея трудови дейности
· Представя информация за мерките за защита и средствата за сигнализация и
маркировка за осигуряване на ЗБУТ
· Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
· Участва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място при
различни трудови дейности
· И нструктира работещите в екипа по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ако е приложимо)
· Контролира прилагането на необходимите мерки за защита
· Използва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
· С ъздава организация за изпълнение на трудовите дейности при спазване нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд
· Участва в процеса за осигуряване на безопасност при работата
· Изпълнява трудовите дейности при спазване на необходимите мерки за осигуряване на безопасност
· Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност за опазване на околната среда
· Познава разпоредбите за опазване на околната среда
· Описва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
· Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни
отпадъци
· О рганизира сортирането/съхранението на опасни отпадъци и излезли от употреба материали, консумативи и др., при спазване технологията за събиране
и рециклиране
· А нализира възможните причини за екологично замърсяване
Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
· Описва основните рискови и аварийни ситуации
· Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
· Познава основните стъпки за действие при аварии и аварийни ситуации
· Изброява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
· Познава реда за разследване на трудови злополуки
· Използва терминологията, свързана с аварийните ситуации
· Контролира спазването на мерките за осигуряване на пожарна и аварийна
безопасност
· Контролира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни
ситуации
· Координира действията на работния екип при аварии и опасни ситуации
· Предотвратява опасните ситуации, които могат да възникнат по време на
работа
· Оказва първа помощ на пострадали при авария
· О рганизира спазването на правилата за действие при аварии и аварийни
ситуации
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Компетентности

·А
 нализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация
· Участва в изготвянето на предложения за актуализиране на вътрешнофирмените правила за пожарна и аварийна безопасност
· Участва в създаването на организация за овладяването на възникнал пожар
и/или авария в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за
пожарна и аварийна безопасност
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Владее теоретични знания за:
 хигиенни норми;
 здравословни и безопасни условия на труд на работното място;
 превантивна дейност за опазване на околната среда;
 овладяване на аварийни ситуации и оказването на първа помощ на пострадали.
За средство 2:
· Избира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената рискова ситуация
· Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

ЕРУ 2
Наименование на
единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Сътрудник социални дейности

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

·П
 ознава общата теория на пазарната икономика
· Запознат е с икономическите проблеми – недостиг на ресурси, потребителски 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 бизнеса

Компетентности

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

Резултат от учене 2.2:

Познава характеристиките на дейността в предприятие

Знания

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

Умения

· Обяснява икономически понятия в контекста на дейността на фирмата

Компетентности

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

Средства за оценяване: Средство 1:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· К азус по зададен сценарий
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Владее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
· Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема
в зададения казус/сценарий
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ЕРУ 3
Наименование на
единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Сътрудник социални дейности

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

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 на дейността на
фирмата

Компетентности

· Предлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 3.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

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

Умения

·П
 реценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на процеса
на работа

Компетентности

· Предлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Резултат от учене 3.3:

Участва в разработването на бизнес план

Знания

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

Умения

· А нализира възможностите за развитие на дейността на фирмата

Компетентности

· В екип разработва проект на бизнес план

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

ЕРУ по отраслова професионална подготовка, единна за професиите от професионално направление „Социална работа и консултиране“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 4
Наименование на
единицата:

Организация на работния процес

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Сътрудник социални дейности

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4
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Резултат от учене 4.1:

Организира работния процес

Знания

·
·
·
·

Умения

·П
 ланира процеса на работа
· Съставя график на работните задачи
· Спазва нормативните изисквания, свързани с професията

Компетентности

·Е
 фективно организира изпълнението на работните задачи
· Предлага и мотивира необходимостта от промени в организацията на работата

Резултат от учене 4.2:

Поема отговорност за качеството на работата си

Знания

·П
 ознава видовете дейности в процеса на работа
· Познава изискванията за изпълнение на видовете дейности
· Познава начините за организация на дейностите в процеса на работа

Умения

·С
 пазва етичните норми на поведение
· Участва в изграждането на работната среда

Компетентности

· Подпомага и съдейства за създаване и поддържане на етична работна среда

 ознава
П
Познава
Познава
Познава

структурата и организацията на работната среда
методи за нормиране на работния процес
нормативните документи, свързани с професията
планирането на ресурси, свързани с процеса на работа

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
 Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Дефинира основни теоретични понятия, свързани със структурата на работната среда и организацията на процеса на работа
За средство 2:
· Дефинира основни теоретични понятия в областта на видовете дейности и
тяхното разпределение в процеса на работа

ЕРУ 5
Наименование на
единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Сътрудник социални дейности

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

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 съобразно
работния протокол
· Поема отговорности при работа в екип

Резултат от учене 5.2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

·
·
·
·

Умения

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

Компетентности

· Осъществява ефективна бизнес комуникация

Резултат от учене 5.3:

Владее чужд език по професията

Знания

· Познава професионалната терминология на чужд език

 ознава
П
Познава
Познава
Познава

етичните норми на комуникацията
правилата за вербална и невербална комуникация
тактиките на поведение на конфликтите
правилата и изискванията за делова кореспонденция
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Умения

·Ч
 ете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература и др.)
· Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други източници
· Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори
Компетентности
· Владее чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми
Средства за оценяване: Средство 1:
· Разговори на професионални теми на чужд език
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна среда

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

Използва информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната си дейност
4
4
Сътрудник социални дейности
4
4
Обработва информация с ИКТ
· Изброява интернет търсачки и мотивира избора си
· Познава употребата на филтри и оператори за търсене
· Знае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в интернет
и начини за оценка на надеждността ѝ
· Познава същността на уеб каналите (RSS и други) за получаване на информация
· Знае начините за съхранение на цифрова информация на различни електронни носители
· Знае начините за създаване на поддиректории (папки)
· Изброява начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга
· Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
· Познава различни доставчици на облачни услуги
· Използва търсачка за намиране на информация като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и други)
· Използва уеб канали (RSS и други) за получаване на информация
· С равнява информацията в различни източници и оценява нейната надеждност с помощта на набор от допълващи се критерии
· Записва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)
· Използва облачни услуги за съхранение на информация
· Възпроизвежда записано цифрово съдържание
· Демонстрира свободно владеене на ИКТ при обработването на информация
Осъществява комуникация посредством ИКТ
· Изброява доставчици на услугата електронна поща
· Описва софтуер за аудио- и видеоразговори
· Изброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
· Описва принципите за онлайн пазаруване и плащане
· Изброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен на знания
и опит в областта на професията
· Обяснява предимствата от използване на електронен подпис
· Използва електронна поща
· Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
· С поделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникация
· Използва електронни услуги като онлайнпазаруване, електронно банкиране,
взаимодействие с институции и др.
· Използва електронен подпис за авторизация
· Обменя знания и опит в онлайн общности

С Т Р.

132

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 71

Компетентности

· Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 6.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания

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

Умения

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

Компетентности

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

Резултат от учене 6.4:

Осигурява защита на електронната среда

Знания

·
·
·
·

Умения

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

Компетентности

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

Резултат от учене 6.5:

Решава проблеми при работата с ИКТ

Знания

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

Умения

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

Компетентности

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

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

Средства за оценяване: Средство 1:
· Изпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет по
зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
· Изпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг потребител по
електронната поща
Средство 3:
· Изпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформлението
на цифрово съдържание
Средство 4:
· Изпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено електронно съобщение
Средство 5:
· Изпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането и промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер
Условия за провеждане За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
на оценяването:
· Учебен/компютърен кабинет
· Персонален компютър или лаптоп
· Достъп до интернет
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Критерии за оценяване: За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
· Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително
зададеното за това време
· Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности, свързани
с употребата на ИКТ

ЕРУ 7
Наименование на
единицата:

Подкрепа и придружаване на потребителя

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Сътрудник социални дейности

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 7.1:

Съдейства за поддържане на здравословното състояние на потребителя

Знания

·П
 ознава ролята и функциите си при взаимодействието между институции,
семейство и потребител
· Описва спецификата на различните социално значими заболявания и видовете увреждания

Умения

·П
 одпомага потребителя да следва предписанията и назначенията на медицинските специалисти, свързани с лечебно-оздравителния режим
· Придружава потребителя до лечебно или здравно заведение за извършване на
медицински прегледи и/или манипулации
· Подпомага потребителя при настаняване в болнично заведение
· Оказва емоционална подкрепа преди и по време на престоя на потребителя
в болнично заведение
· При необходимост поддържа контакти с личния лекар на потребителя и с
други медицински специалисти

Компетентности

·О
 тговорно взаимодейства със съответните институции и лица, участващи в
предоставянето на здравни услуги
· С триктно спазва инструкции и указания, проявява коректност и търпение
при изпълнение на задълженията си

Резултат от учене 7.2:

Оказва подкрепа в битови рискови ситуации

Знания

· Описва основните рискове за групите потребители в тяхното ежедневие
· Изброява различните форми на насилие

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

·С
 триктно прилага алгоритми и процедури за действие в различните рискови
ситуации от ежедневието

Резултат от учене 7.3:

Оказва подкрепа в битови кризисни ситуации

Знания

·О
 писва особеностите на преживяванията по време на битова криза
· Дефинира реакциите при възникване на събитие, свързано с тежко заболяване, скръб, загуба и др.

Умения

·
·
·
·

Компетентности

·П
 редприема бързи и адекватни действия за въвеждане на промени в начина
на живот на потребителя с цел предотвратяване на различните рискове
· Реагира адекватно на различните кризисни ситуации

 азпознава ситуации, които носят ежедневен риск за потребителя
Р
С ъдейства за избягване на рисковете
С игнализира за упражнено насилие върху потребителя
Предприема действия за прекратяване на насилие върху потребителя
И нформира близките на потребителя и доставчика на услугата за възможни
рискове
· Предлага мерки за преодоляването на възможни рискове
· С ътрудничи при разработването на процедура за действие при рискови ситуации в ежедневието

 азпознава сигнали за назряващ битов конфликт
Р
Използва техники за разрешаване на конфликти
О тчита особеностите на преживяванията по време на битова криза
Подкрепя потребителя в трудна ситуация (тежко заболяване, скръб, загуба
и др.)
· С ътрудничи със специалисти (социален работник, психолог, логопед, специален педагог, психиатър и др.)
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Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус
Средство 3:
· Практическа задача
Условия за провеждане За средства 1, 2 и 3:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрира владеене на основни теоретични знания за спецификата на различните заболявания и видовете увреждания
За средство 2:
· Избира най-адекватния тип поведение при зададена рискова ситуация
· Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на помощ при
възникване на рискова ситуация
За средство 3:
· Вярно и точно определя действията, които трябва да се предприемат при
кризисна ситуация

ЕРУ 8
Наименование на
единицата:

Професионална комуникация и общуване

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Сътрудник социални дейности

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 8.1:

Изгражда отношение на доверие с потребителя

Знания

·Д
 ефинира правила за създаване на междуличностни взаимоотношения
· И дентифицира техники и подходи за създаване на отношения на доверие с
потребителя
· Изброява основни похвати за осъществяване на емоционална подкрепа

Умения

·
·
·
·

Компетентности

·С
 пособен е да изгражда и поддържа коректни отношения на доверие с потребителя на основата на уважение, зачитане на личното пространство и
достойнство, право на информираност и неприкосновеност на личния живот

Резултат от учене 8.2:

Осъществява ефективна комуникация с потребителя и с неговите близки

Знания

·Д
 ефинира етапите в процеса на общуване
· Изброява различни техники и методи в общуването

Умения

·П
 оддържа професионални отношения с потребителя и близките му
· О тчита индивидуалните характеристики на потребителя в общуването си с
него
· Разпознава етапите в процеса на общуване
· Използва различни техники и методи в общуването си с потребителя и неговите близки (активно слушане, задаване на открити и затворени въпроси,
вербални и невербални техники за поддържане на разговор, отразяване на
чувства, обратна връзка и др.)

Компетентности

·С
 ъздава и поддържа комуникация с потребителя и неговите близки, спазвайки определените правила и норми

Отчита личностните особености на потребителя
Проявява емпатия в отношенията с потребителя
Оказва емоционална подкрепа на потребителя
Съблюдава принципите на конфиденциалност и доверителност

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус
Средство 3:
· Практическа задача
Условия за провеждане За средства 1, 2 и 3:
на оценяването:
· Учебен кабинет
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Критерии за оценяване: За средства 1 и 2:
· Демонстрира владеене на основни теоретични понятия за ефективна комуникация при предоставянето на социално-здравни услуги
За средство 3:
· Демонстрира владеене на основни техники и подходи за специфично общуване с различни групи потребители

ЕРУ 9
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:

Професионална етика и професионално развитие

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:
Ниво по НКР:

Сътрудник социални дейности

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 9.1:

Спазва професионалната етика и съхранява емоционалното си състояние

Знания

·Д
 ефинира професионалните ценности и етичните норми в социалната работа
с деца и възрастни
· Познава проявите на професионалния стрес и синдрома на „емоционално
прегаряне“
· Описва стереотипните модели на поведение на ползващите социална подкрепа
· Разпознава ситуации, в които могат да възникнат етични дилеми, и при необходимост търси съдействие от семейството, настойниците и роднините на
потребителя или от професионалист
· С пазва поверителност относно факти или събития, за които научава (освен в
случаите на риск за потребителя)
· Проявява самоконтрол за овладяване на своите настроения
· Прилага различни подходи за превенция на емоционалния стрес
· С пазва професионалните ценности и етичните норми в социалната работа
· С пазва конфиденциалност, проявява дискретност
· О тнася с уважение към другите
· П ланира ефективни дейности за намаляване на емоционалния стрес, на който е изложен в работата си

Умения

Компетентности
Резултат от учене 9.2:

4

4

Проявява готовност за надграждане на професионалната си компетентност и
развиване на личностните си качества
Знания
· Описва възможности за професионално развитие
· Дефинира значението на работата в екип
· Описва основните фактори за ефективна работа в екип
· Изброява специфични начини на поведение в екипа
· Описва техники за решаване на конфликти в екипа
Умения
· Предприема действия за допълнително професионално консултиране при
трудности в работата с потребителя и неговите близки
· Прилага техники за решаване на конфликти и вземане на решения
Компетентности
· Проявява инициатива за надграждане на професионалните си знания, умения
и компетентности
· Проявява самокритичност към своите действия и ниво на познания
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Владее основни теоретични знания за:
 същността на социалната работа и професионалната етика
 видовете стрес и техники за справяне с тях
 подходите при работата в екип
 техниките при решаване на конфликт
За средство 2:
· Решава точно и вярно зададен казус по предварително дефинирани параметри
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ЕРУ 10
Наименование на
единицата:

Основи на социалната работа

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Сътрудник социални дейности

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 10.1: Познава същността и формите за социална работа с деца, семейства, възрастни, лица в риск и с различни увреждания
Знания

·
·
·
·

Умения

·П
 рилага основните принципи на социалната работа
· Разпознава различни социални проблеми и подходи за работа с тях
· Разпознава факторите за маргинализация и социално изключване на личността
· С пазва законовата и подзаконовата нормативна база в областта на социалното осигуряване и социалните услуги
· Прилага стандартите и критериите за извършване на социална работа

Компетентности

·Т
 очно разяснява възможностите на различните институции да предоставят
социални услуги, съобразно съществуващата нормативна база
· С ъвместно с други специалисти прави прецизна оценка на потребностите от
помощ, като планира осъществяването на конкретна намеса

 ознава целите и принципите на социалната работа
П
Описва различни форми на социалната работа
Дефинира субектите на социална работа и предоставяните от тях услуги
Познава стандартите и критериите за социална работа

Резултат от учене 10.2: Познава особеностите на личността като обект на социална работа
Знания

·И
 зброява особеностите на развитието на децата в различните възрастови
периоди
· Дефинира особеностите на развитието на възрастните в различните етапи от
техния живот
· Обяснява очакванията, социалните роли и проблеми, свързани с взаимоотношенията „личност-среда“

Умения

·П
 роявява личностен подход към индивидуалните различия на потребителите – деца и възрастни
· Разпознава проблемите на социалното взаимодействие
· С ъдейства за откриването на ресурсите на личността и на средата, необходими за решаването на възникналите проблеми

Компетентности

·А
 декватно оценява опита и силните страни на потребителите, подкрепя мотивацията им за постигане на желаната промяна, съобразно конкретната
ситуация
· Участва активно в екип при разработването на предложение за оптимизиране
на социалното взаймодействие

Резултат от учене 10.3: Познава подходи и модели на социална работа
Знания

·П
 ознава теоретични подходи към оказването на помощ
· Дефинира модели на социална работа
· Определя фазите на договорния модел и изискванията за неговото прилагане

Умения

·О
 риентира се в предимствата и недостатъците на различните подходи и модели на социална работа
· Разпознава основните етапи на описаните модели
· С пазва последователността от действия, предписани в договорния модел
· Оказва съдействие на социалния работник в дейностите по реализирането на
избрания модел на социална работа

Компетентности

·П
 редоставя адекватна информация относно възможностите за оказване на
помощ съобразно избрания модел на социална работа
· А ктивно сътрудничи при планирането на ефективен помагащ процес
· А ктивно участва в изготвянето на оценка на постигнатите резултати съобразно избрания подход и модел на помощ
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Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Владее основни теоретични знания за:
 същността на социалната работа
 подходите при работа с деца и възрастни
 техниките при решаване на проблемни ситуации
За средство 2:
· Решава точно и вярно зададен казус по предварително дефинирани параметри

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Социална работа с деца и
семейства в риск“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 11
Наименование на
единицата:

Социална работа с деца и семейства от рискови групи

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Сътрудник социални дейности

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 11.1: Участва в планирането на конкретните стъпки за решаване на проблема/ите
Знания

·Д
 ефинира особеностите на детето в риск
· Описва проявленията на социално-педагогическия риск
· И дентифицира основните стъпки за диагностика на социално-педагогическия риск

Умения

·Р
 азпознава проблемите и конкретните нужди на целевите групи (деца и семейства в риск), с които работи
· С пазва спецификата и насоките за реализиране на социалната работа с деца
и семейства в риск в условията на определени проблеми
· С ъдейства на социалния работник в работата с родители за развиване на
родителски умения
· С ъздава подкрепяща среда
· Прилага практически методи за установяване на причините за отделни ситуациии
· Проследява обратната връзка от семействата за оценка на напредъка
· Предоставя информация за социалните услуги
· Оказва помощ и подкрепа на децата и семействата в риск от социално изключване

Компетентности

·С
 ъздава и поддържа комуникация с потребителя и неговите близки, спазвайки определените правила и норми
· Е фективно участва в екип за интервенция и подкрепа за решаване на възникнали проблеми

Резултат от учене 11.2: Оказва съдействие и подкрепа на децата и семействата в контактите с институции и субекти
Знания

·П
 ознава действащото законодателство, свързано със защита на децата в риск
· Дефинира социално-педагогическите институции за защита на децата и семействата в риск
· Познава субекти, работещи с деца и семейства в риск

Умения

·С
 пазва действащото законодателство
· Предоставя информация за социалните услуги, предназначени за семейства
в риск
· Носочва семейството към институции и субекти, които могат да съдействат
в кризистната ситуация
· Придружава потребителя до съответната институция/субект
· С ътрудничи при взаимодействието му със съответната институция/субект
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Компетентности

·О
 тговорно подпомага взаимодействието между институциите/субектите, предлагащи социални услуги на децата и семействата в риск
· Ефективно съдейства на специалистите в планирането на конкретните стъпки
по оказване на подкрепа на децата и семействата в риск, спазвайки етичните
норми на поведение
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Владее основни теоретични знания за:
 работа по случай на закрила на дете в риск
За средство 2:
· Решава точно и вярно зададен казус по предварително дефинирани параметри

ЕРУ 12
Наименование на
единицата:

Подходи и модели на социална работа в общността

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Сътрудник социални дейности

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 12.1:

Съдейства при прилагане на превантивна социална работа

Знания

·И
 дентифицира промени в поведението на деца в случай на изоставане
· Назовава компетентните институции и услугите за работа с деца в риск и техните семейства
· И дентифицира мерките за закрила на детето

Умения

·П
 одпомага социалния работник в работата по превенция на изоставането на
детето и реинтеграцията му в семейна среда
· Предоставя на родителите информация за специализирани занимания с детето
· Подпомага посредническата дейност между потребителите на социални услуги
и институциите

Компетентности

·Е
 фективно работи на терен в семействата с цел превенция на рисковото поведение и за намаляване на социалното изключване
· Работи в екип с медицинско лице, психолог, педагог, юрист с оглед решаване
проблемите на лицата и семействата в риск

Резултат от учене 12.2:

Съдейства при използване на оценъчни критерии при идентифициране на случаи

Знания

·Д
 ефинира методи за социална работа с групи и общности
· Описва етнокултурни и психологически особености на уязвими социални групи

Умения

·И
 зползва добри практики в грижата за семейства в риск
· Прилага индивидуален подход към всеки отделен случай
· Посредничи в процеса на осигуряване на достъп до социални услуги на уязвимите групи

Компетентности

·Р
 еагира адекватно на проблемни ситуации и търси начин на въздействие
· Бързо и вярно оценява конкретните ситуации в работата и съобразно тях изпълнява трудовите си задължения, като спазва нормативните изисквания
· При необходимост работи в екип с медицинско лице, психолог, педагог, юрист,
като подпомага организацията на срещите с клиентите

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус
Средство 3:
· Работа по конкретен случай
Условия за провеждане За средства 1, 2 и 3:
на оценяването:
· Учебен кабинет
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Критерии за оценяване: За средство 1:
· Владее основни теоретични знания за:
 законодателната и регулаторната рамка за конкретната услуга
 специфики в организацията и управлението на социални услуги, нормативна
рамка, принципи; делегиране на услуги; документация и документооборот
 методи за работа с общности и уязвими социални групи
За средство 2:
· Решава точно и вярно зададен казус по предварително дефинирани параметри
За средство 3:
· Изготвя точно и вярно план за действие по конкретен случай, определен в
задание

ЕРУ 13
Наименование на
Механизми на социална защита на деца и семейства в риск
единицата:
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Наименование на
Сътрудник социални дейности
професията:
Ниво по НКР:
4
Ниво по ЕКР:
4
Резултат от учене 13.1: Познава нормативната база в областта на социалните услуги
Знания
· Дефинира нормативните документи в социалната сфера
· Запознат е с действащите критерии и стандарти в социалната сфера
· Познава формите на интегрирани услуги
Умения
· Прилага разпоредбите на нормативните документи, имащи отношение към
трудовата дейност
· Прилага вътрешнонормативната документация
· С пазва зададените критерии и стандарти в социалната сфера
· Използва механизмите за взаимодействие с институциите и гражданските
организации по координиране на работата по случай
· Прилага защитни механизми във високорискова среда по отношение на изпълнение на служебните си задължения
· Използва разнообразни методи, като интервю, наблюдение, анализ на ситуация и др., при проучване на случай
· Използва различни механизми за взаимодействие с институции и неправителствени организации по координиране на работата по случай
Компетентности
· Е фективно работи със задължителната документация по случай, като своевременно изготвя доклади и справки за работата си
· О тговорно участва в екип за извършване на оценка на потребностите на
конкретните целеви групи
Резултат от учене 13.2: Прилага принципите на съвременната социална политика според действащата
нормативна уредба
Знания
· Познава съвременните концепции, европейски и национални стратегии, на
които се основават моделите за социална работа, свързани със социалните
услуги
· Описва форми и методи на социалната работа
Умения
· С пазва процедурите и правилата за работа с потребители на съответната
социална услуга
· Прилага методи на социална работа
Компетентности
· О тговорно участва в екипа за разработване на предложения за промени на
наредби и правилници, свързани със социалните услуги
· К ачествено може да оцени извършената работа в съответствие с нормативните изисквания и приетите критерии в дейността – точност, функционалност,
прецизност, качество и обем на работа и др.
· О тговорно участва в периодични срещи с останалитe специалисти с цел координиране на съвместната работа с потребителите
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус
Средство 3:
· Работа по конкретен случай
Условия за провеждане За средства 1, 2 и 3:
на оценяването:
· Учебен кабинет
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Критерии за оценяване: За средство 1:
· Владее основни теоретични знания за:
 диагностиката и консултирането в социалната работа
 стандартите на социалната работа и принципите на нейната етика
За средство 2:
· Решава точно и вярно зададен казус по предварително дефинирани параметри

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 14
Наименование на
единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на
професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 14.1:

Механизми на социална защита на деца и възрастни с увреждания и хронични
заболявания
4
4
Сътрудник социални дейности

4
4
Съдейства при дефинирането на проблемите и конкретните нужди на целевите
групи, с които работи
Знания
· Познава принципите на европейски и национални политики за работа с деца и
възрастни с увреждания и хронични заболявания
· Познава видовете социални услуги за деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
Умения
· Съдейства при изготвяне на оценка на нуждите на деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
· Подпомага планирането на социалната работа
· Прилага индивидуален подход, съобразен с конкретните потребности
· Спазва установените процедури при работа с деца и възрастни с увреждания и
хронични заболявания
Компетентности
· Проявява инициативност и такт при общуването с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания, спазвайки етичните норми на поведение
· Отговорно спазва реда и начина на консултиране на деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания относно техните права, възможности за ползване и обхват на социалните услуги
Резултат от учене 14.2: Прилага стандартите на социалната работа и нейната етика
Знания
· Познава стандартите на социалната работа и нейната етика
·И
 зброява нормативните документи, свързани с правата на хората с увреждания
и с хронични заболявания
Умения
· Прилага различни принципи и механизми на социална защита на деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
· Спазва общия режим в организацията за съхранение и достъп до поверителна
информация
· Спазва стандартите в социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
Компетентности
· Ефективно прилага стандартите на социалната работа и професионална етика
при взаимодействие с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Владее основни теоретични знания за:
 специфичните подходи и модели на социалната интеграция на деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
 европейски и национални политики деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
 принципи и механизми на социална защита на деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
За средство 2:
· Решава точно и вярно зададен казус по предварително дефинирани параметри
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ЕРУ 15
Наименование на
единицата:

Подходи и модели на социална интеграция на деца и възрастни с увреждания
и хронични заболявания

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на
професията:

Сътрудник социални дейности

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Резултат от учене 15.1: Съдейства за информиране на клиентите за видовете модели на социална интеграция
Знания

· Познава спецификите на общуване и комуникация с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
· Описва специфичните характеристики на социалната работа при деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
· Познава терминологията в нормативните документи за социална работа
· Изброява най-често срещани и разпространени рискови фактори, предизвикващи социалнозначими заболявания сред населението

Умения

·  Съдейства за организиране на работа с деца и възрастни с увреждания и
хронични заболявания
· Информира деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания за техните права и видове социални услуги
·  Събира информация за здравното, емоционалното, поведенческото състояние на хората с увреждания и хронични заболявания

Компетентности

·А
 ктивно съдейства за информиране на деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания за видовете модели на социална интеграция

Резултат от учене 15.2: Осъществява подкрепа на деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания при решаване на проблеми от личен и битов характер
Знания

·  Диференцира подходите и методите на работа в условията на институционална грижа или на услуга в общността
· Описва видовете технически и помощни средства

Умения

· Оказва подкрепа на деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
при настаняването в институции
·  Подпомага потребителите при решаване на проблеми от личен и битов
характер
·  Предоставя информация за технически и помощни средства, облекчаващи
бита на децата и възрастните с увреждания

Компетентности

· Ефективно подпомага деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания с цел възстановяване способността за социално функциониране
·  При необходимост се включва успешно в екипи за социално-профилактична, социално-терапевтична и социално-рехабилитационна и интеграционна
работа

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус
Условия за провеждане За средства 1 и 2:
на оценяването:
· Учебен кабинет
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Владее основни теоретични знания за:
 същността и целите на социалното подпомагане, видовете социални помощи и социални услуги, както и с политиката по социално включване на
Република България
 основните нормативни документи е сферата на социалното включване в
Европейския съюз и Република България
За средство 2:
· Решава точно и вярно зададен казус по предварително дефинирани параметри
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4. Изисквания към материалната база
4.1. Учебни кабинети за обучение по теория
на професията
Обзавеждането включва: работно място на
обучаващия (работна маса и стол), работно
място за всеки обучаван (работна маса и стол),
учебна дъска (електронна), мебели (шкафове
за различни цели), екран и стойки за окачване
на табла, чартборд и учебно-технически средства (видеотехника, компютър, мултимедия и
интернет).
Компютърен кабинет с компютър за всеки обучаван със специализирани софтуерни
продукти.
Кабинет за изучаване на чужд език – работни маси за обучваните, аудио- и визуална
техника, дидактични материали, свързани с
усвояването на езика.
Учебни пособия: демонстрационни макети и
модели, реални образци, постери, учебни видеофилми, програмни продукти; работни тетрадки
за всеки курсист с базови текстове, таблици
и специфични данни за всеки от изучаваните
предмети; комплект от нормативни и поднормативни документи, свързани с упражняване
на професията „Сътрудник социални дейности“.
4.2. Обучение по практика
Обучението по практика на професията се
извършва в социални заведения, дневни центрове, стационари, хосписи, болнични заведения,
както и в офиси на държавни, общински и
други институции.
Основно оборудване и обзавеждане: дневно
помещение, оборудвано с оглед работата с
хора с увреждания; офис, оборудван с офис
техника; офис, оборудван за извършване на
консултантски дейности; спални помещения;
болнични стаи със съответното болнично
оборудване.
Учебни пособия: видеофилми за работата
на социалните работници, комплект документи с указания и правилници за дейността
на различните видове социални и болнични
заведения.
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 н яма
съответно професиона лно направление в
К ласификатора на областите на висше образование и професионалните направления,
приет с Постановление № 125 от 2002 г. на
Министерския съвет (ДВ, бр. 64 от 2002 г.),
могат да преподават лица без висше образование и без професионална квалификация
„учител“, ако са придобили трета степен на
професионална квалификация по съответ-
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ната 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.
6853

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната
подготовка (обн., ДВ, бр. 95 от 2015 г.; изм. и
доп., бр. 80 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1 т. 2 се отменя.
§ 2. В раздел IV „Учебни програми“ се
създава чл. 9а:
„Чл. 9а. (1) Учителят самостоятелно планира дидактическата си работа за практическото изпълнение на заложените цели на
обучението и за постигане на очакваните
резултати в съответната учебна програма за
придобиване на общообразователната подготовка в съответствие с предвидените учебни
часове по учебен план.
(2) Планирането има съществена роля за
ритмичното усвояване на учебното съдържание по съответния учебен предмет за даден
клас и за осъществяване на съответстващите
учебни дейности, свързани с преподаване на
нов учебен материал, упражнения, преговор,
както и за гарантиране на изпълнението на
цялата учебна програма.
(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат
и при дидактическата работа на учителя за
придобиване на разширена или на допълнителна подготовка.“
§ 3. Раздел V „Годишно тематично разпределение“ с чл. 10 – 16 включително се отменя.
Заключителни разпоредби
§ 4. В Наредба № 7 от 2016 г. за профилираната подготовка (обн., ДВ, бр. 67 от 2016 г.;
изм., бр. 80 от 2018 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В член 1, ал. 1 т. 2 се отменя.
2. В раздел IV „Учебни програми“ се създава чл. 8а:
„Чл. 8а. (1) Учителят самостоятелно планира дидактическата си работа за практическото
изпълнение на заложените цели на обучението
и за постигане на очакваните резултати в съответната учебна програма за придобиване на
профилираната подготовка в съответствие с
предвидените учебни часове по учебен план.
(2) Планирането има съществена роля за
ритмичното усвояване на учебното съдържание по съответния учебен предмет или
модул за даден клас и за осъществяване на
съответстващите учебни дейности, свързани
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с преподаване на нов учебен материал, упражнения, преговор, както и за гарантиране
на изпълнението на цялата учебна програма.“
3. Раздел V „Годишно тематично разпределение“ с чл. 9 – 11 включително се отменя.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
6855

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите
от обучението на учениците (обн., ДВ, бр. 74
от 2016 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2017 г. и бр. 82
от 2018 г.)
§ 1. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Класна работа се провежда при обучение за придобиване на общообразователна
подготовка по:“.
2. В ал. 3 думите „при обучение за придобиване на общообразователна подготовка“
се заличават.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Класната работа по български език и
литература и по чужд език се провежда в два
слети учебни часа.“
§ 2. В чл. 29, ал. 7 се добавя изречение
второ: „Окончателните оценки от удостоверението за първи гимназиален етап се посочват
и в дипломата за средно образование, като
задължително се вписва и номерът на удостоверението.“
§ 3. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. Общият успех в дипломата за
средно образование се формира като средноаритметична оценка с точност до 0,01 от
средноаритметичните оценки, вписани като
окончателни оценки по чл. 30, ал. 1 и 2 по
учебните предмети, изучавани в задължителните часове, и от средноаритметичните
оценки, вписани като окончателни оценки
по чл. 30, ал. 1 и 2 по учебните предмети,
изучавани в избираемите часове.“
§ 4. В чл. 45, ал. 5 думите „външни оценявания“ се заменят с „изследвания“ и накрая се
добавя изречение второ: „Изследванията не са
насочени към измерване на индивидуалните
постижения на учениците, а подпомагат разработването на политики и актуализирането на
очакваните резултати, заложени в държавните
образователни стандарти по чл. 22, ал. 2, т. 4,
5 и 6 от ЗПУО, и на учебните програми.“
§ 5. В чл. 48 се създава ал. 3:
„(3) На национални външни оценявания
по чл. 47, ал. 1 по тяхно желание може да
участват и учениците, които в съответната
учебна година се обучават в самостоятелна
форма на обучение.“
§ 6. В чл. 49 ал. 4 се изменя така:
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„(4) Изпитите при националните външни
оценявания се провеждат не по-рано от три
седмици преди края на съответната учебна
година по график, определен със заповед на
министъра на образованието и науката.“
§ 7. В чл. 50, ал. 5 думата „диктовка“ се
заменя с „диктовка и/или задача за създаване
на кратък текст“.
§ 8. В чл. 56 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 т. 6 и 7 се отменят.
2. В ал. 5 думите „квестори, учители-консултанти, учители по чужд език за четене на текст
и начални учители за четене на диктовка“ се
заменят с „квестори и учители-консултанти“.
3. В ал. 6 се добавя второ изречение: „Квестори при провеждане на национални външни
оценявания в началния етап могат да бъдат и
начални учители, в случай че не преподават
на учениците от съответната паралелка и в
залата, в която се провежда изпитът, е осигурено видеонаблюдение.“
4. В ал. 8 след думите „учители по чужд
език“ се добавя „или по български език и
литература“.
§ 9. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думите „и периода за полагане на
изпити от националното външно оценяване
в Х клас“ се заличават.
2. В т. 3:
а) буква „д“ се изменя така:
„д) заявление за полагане на изпит от национално външно оценяване по чл. 51, ал. 4
и по чл. 52, ал. 4.“;
б) буква „е“ се отменя.
3. Създава се нова т. 4:
„4. определя със заповед състава на:
а) комисиите по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи (в случай на
необходимост от ръчно засекретяване и разсекретяване);
б) техническите комисии за електронна
обработка на изпитните работи;“.
4. Досегашните т. 4 и 5 стават съответно
т. 5 и 6.
5. Създава се т. 7:
„7. определя със заповед едно или повече
населени места, в които ще се осъществява
електронна обработка на изпитните работи
и засекретяването и разсекретяването на изпитните работи;“.
6. Досегашната т. 6 става т. 8.
§ 10. В чл. 58 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в основния текст думите „чл. 57,
т. 4“ се заменят с „чл. 57, т. 5“.
2. В ал. 2 т. 5 се отменя.
§ 11. В чл. 60 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. определя със заповеди състава на:
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а) регионалната комисия за организиране и провеждане на националното външно
оценяване;
б) регионалните комисии за проверка и оценяване на изпитните работи от всеки изпит;“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. утвърждава по предложение на регионалната комисия за организиране и провеждане
на националното външно оценяване списък
на начални учители за четене на диктовка,
на учители по чужд език и на учители по
български език и литература за четене на
текст, които при възникнала необходимост
да отидат в съответното училище;“.
3. Точка 4 се изменя така:
„4. утвърждава списък с училищата и залите,
в които ще се провежда национално външно
оценяване, както и местата във всяка от тях;“.
4. Точка 5 се изменя така:
„5. съхранява в срок една година оригиналите на документите от организацията
и провеждането на националното външно
оценяване, както и протокол за резултатите
на всички ученици от областта за всеки от
проведените изпити;“.
5. Създава се т. 6:
„6. в тридневен срок след оповестяване на
индивидуалните резултати от националното
външно оценяване определя условията и реда
за запознаване на ученика и неговите родители
с оценената му изпитна работа.“
§ 12. Създава се чл. 60а:
„Чл. 60а. Началникът на РУО, на територията на което ще се осъществява електронна
обработка на изпитните работи и засекретяването и разсекретяването на изпитните
работи, изпраща предложение за включване
на специалисти в състава на съответните
комисии.“
§ 13. В чл. 62 се правят следните изменения:
1. В ал. 7 думите „чл. 57, т. 4“ се заменят
с „чл. 57, т. 5“ и накрая се добавя изречение
второ: „Изпитните работи на учениците от
цялата страна се разпределят за оценяване
между регионалните комисии в страната на
случаен принцип.“
2. В ал. 8 изречение първо се изменя така:
„Всяка изпитна работа се проверява и оценява индивидуално от двама оценители, като
оценителите на една и съща изпитна работа
може да са членове на различни регионални
комисии.“
§ 14. В чл. 63 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „всеки изпит от“ се заличават, а накрая се поставя запетая и се добавя
„при което е необходимо ръчно засекретяване
и разсекретяване“.
2. В ал. 2 думата „учители“ се заменя с
„лица“.
3. В ал. 3 думите „експерт от РУО, определен със заповед на началника на регионалното
управление на образованието“ се заменят с
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„експерт от РУО и/или служител на специализираното обслужващо звено по чл. 50,
ал. 1, т. 4 от ЗПУО, определен със заповедта
по чл. 57, т. 4, буква „а“.
4. Алинея 5 се отменя.
§ 15. В чл. 64 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „началника на регионалното управление на образованието по чл. 60,
т. 2“ се заменят с „министъра на образованието
и науката по чл. 57, т. 4, буква „б“.
2. Алинея 5 се отменя.
§ 16. В чл. 65 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 4:
„4. подава на регионалната комисия за
организиране и провеждане на националното външно оценяване информация за броя
на залите, в които ще се провежда изпит от
националното външно оценяване, както и за
броя на местата във всяка от тях;“.
2. Досегашните т. 4, 5, 6 и 7 стават съответно т. 5, 6, 7 и 8.
§ 17. В чл. 68 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Квесторите, учителите-консултанти, учителите по чужд език за
четене на текст и началните учители за четене на диктовка“ се заменят с „Квесторите
и учителите-консултанти“.
2. В ал. 2 думите „Квесторите, учителите-консултанти, учителите по чужд език за
четене на текст и началните учители за четене на диктовка“ се заменят с „Квесторите
и учителите-консултанти“.
§ 18. Член 72 се изменя така:
„Чл. 72. (1) Ученикът и неговите родители
(настойници, попечители, представители на
непридружените малолетни и непълнолетни
лица, търсещи или получили международна
закрила) може да се запознаят с индивидуалния му резултат от изпита в училището, в
което се обучава ученикът, и/или през електронната система.
(2) Ученикът и неговите родители (настойници, попечители, представители на
непридружените малолетни и непълнолетни
лица, търсещи или получили международна
закрила) може да се запознаят с оценената
му индивидуална изпитна работа от националното външно оценяване при условия и по
ред, определени със заповед на началника на
РУО, в присъствието на представители на регионалната комисия за проверка и оценяване
на изпитните работи за региона на училището,
в което се е обучавал ученикът.“
§ 19. В чл. 73 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 45, ал. 3, 4 и 5“
се заменят с „по чл. 45, ал. 3 и 4“.
2. В ал. 2 т. 4 се отменя.
3. В ал. 3 думите „по чл. 45, ал. 3, 4 и 5“
се заменят с „по чл. 45, ал. 3 и 4“.
4. В ал. 4 думите „по чл. 45, ал. 3, 4 и 5“
се заменят с „по чл. 45, ал. 3 и 4“.
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5. В ал. 5 думите „по чл. 45, ал. 3, 4 и 5“
се заменят с „по чл. 45, ал. 3 и 4“.
6. В ал. 7 т. 3 се отменя.
§ 20. В чл. 74, ал. 1 думите „началникът на
РУО, директорът на училището или съответно
директорът на специализираното обслужващо
звено по чл. 50, ал. 1, т. 4 ЗПУО“ се заменят
с „началникът на РУО, съответно директорът
на училището“.
§ 21. В чл. 76, ал. 3 думите „по чл. 45, ал. 3,
4 или 5“ се заменят с „по чл. 45, ал. 3 или 4“.
§ 22. В глава трета след чл. 76 се създава
раздел V „Организация и провеждане на изследвания“ с чл. 76а:
„Раздел V
Организация и провеждане на изследвания
Чл. 76а. (1) Целите на изследвани ята,
осъществявани по чл. 45, ал. 5, може да са:
1. мониторинг на образователния процес
за прилагане на политики и мерки, насочени
към подобряване качеството на образование;
2. актуализиране на очакваните резултати,
заложени в държавните образователни стандарти по чл. 22, ал. 2, т. 4, 5 и 6 от ЗПУО и
в учебните програми;
3. апробиране на формат, учебно съдържание и/или на нови елементи при организацията
на външните оценявания.
(2) Изследванията се осъществяват чрез
писмена проверка.
(3) Изследвания може да се провеждат с
ученици във всички класове.
(4) Във всяко от изследванията участва
представителна извадка от у чениците от
даден клас, определена от специализираното
обслужващо звено по чл. 50, ал. 1, т. 4 ЗПУО.
(5) Всяко изследване се провежда едновременно за всички ученици, включени в
представителната извадка, или по график в
определен период.
(6) В срок не по-късно от един месец преди
провеждането на всяко изследване директорът
на специализираното обслужващо звено по
чл. 50, ал. 1, т. 4 ЗПУО определя със заповед:
1. датата и/или периода за провеждане на
изследването;
2. конкретните цели на изследването;
3. класа, в който ще се провежда изследването;
4. училищата и/или паралелките, в които
се обучават ученици, включени в извадката;
5. условията и реда за организиране и
провеждане на изследването;
6. задълженията на всички участници в
изследването;
7. условията и реда за проверката и оценяването на работите на учениците от съответното изследване.
(7) За провеждане на изследването директорът на специализираното обслужващо
звено по чл. 50, ал. 1, т. 4 ЗПУО със заповед
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възлага на комисия определянето на формат
на изследването, разработването на спецификации, подготовката и експертната оценка
на тестови задачи, конструирането на тест,
конкретни правила за оценяването.
(8) При процедурите по разработването
на спецификации, подготовката и експертната оценка на тестовите задачи, както и
съставянето на тест и придружаващите ги
конкретни правила за оценяване се прилага
съответно чл. 58.
(9) В заповедта по ал. 7 се определя и
лицето – специалист по съответния учебен
предмет, което координира дейност та на
комисията по ал. 7, подготвя окончателните
варианти на тестовете и конкретните правила
за оценяването им.“
§ 23. В чл. 82 се създава ал. 3:
„(3) Зрелостникът може да се запознае с
индивидуалния си резултат от държавния
зрелостен изпит в у чилището, в което е
приключил обучението си в XII клас, и/или
през електронната система, а с оценената си
индивидуална изпитна работа – в училището, в
което е приключил обучението си в XII клас, в
срок, определен от директора, срещу документ
за самоличност и в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия.“
§ 24. В чл. 83, ал. 4 т. 7 се отменя.
§ 25. В чл. 84 се правят следните изменения:
1. В т. 5 буква „д“ се отменя.
2. Точка 7 се отменя.
§ 26. В чл. 93 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 3 думите „и учители по чужд език
за четене на текст“ се заличават.
2. Създава се нова т. 6:
„6. утвърждава по предложение на регионалната комисия за организиране и провеждане
на държавните зрелостни изпити списък на
учители по чужд език за четене на текст, които при възникнала необходимост да отидат
в съответното училище;“.
3. Създава се т. 7:
„7. изпраща при поискване на специализираното обслужващо звено по чл. 50, ал. 1,
т. 4 ЗПУО информация за броя на сградите,
залите и разпределението на зрелостниците в
тях, броя на зрелостниците, подали заявление
за допускане, и броя на допуснатите до явяване на държавни зрелостни изпити, както и
броя на зрелостниците със СОП, съответно
подали заявление за допускане и допуснати
до явяване на държавни зрелостни изпити;“.
4. Досегашната т. 6 става т. 8 и в нея думите „едногодишен срок“ се заменят с „едногодишен срок, в т.ч.“, а думите накрая „в
срок 3 години“ се заличават.
§ 27. В чл. 95, т. 3 думите „учители по
чужд език за четене на текст“ се заличават.
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§ 28. В чл. 97, т. 5 думите „квесторите,
учителите-консултанти и учителите по чужд
език за четене на текст“ се заменят с „квесторите и учителите-консултанти“.
§ 29. В чл. 98, ал. 1 думите „квесторите,
учителите-консултанти и учителите по чужд
език за четене на текст“ се заменят с „квесторите и учителите-консултанти“.
§ 30. В чл. 99 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Квесторите, учителите-консултанти и учителите по чужд език за
четене на текст“ се заменят с „Квесторите и
учителите-консултанти“.
2. В ал. 2 думите „Квесторите, учителите-консултанти и учителите по чужд език за
четене на текст“ се заменят с „Квесторите и
учителите-консултанти“.
3. В ал. 3 думите „Квесторите, учителите-консултанти и учителите по чужд език за
четене на текст“ се заменят с „Квесторите и
учителите-консултанти“.
§ 31. В чл. 107 ал. 2 се изменя така:
„(2) Комисията по ал. 1 е седемчленна
и се определя със заповед на началника на
РУО, като в състава є освен експерти от РУО
може да се включват директори на училища,
учители или други специалисти в областта на
образованието. Председател на комисията е
експерт от РУО. Документите, удостоверяващи исканото признаване по ал. 1, може да се
разглеждат от не по-малко от трима членове,
от които поне един от експертите от РУО.“
§ 32. В чл. 111 се създава ал. 5:
„(5) В заповедта за признаване и записване в училището по чл. 109, ал. 4 директорът
посочва името на лицето, признатия клас,
изучаваните учебни предмети и резултатите
от обучението по тях, приравнени към оценките по чл. 9, ал. 1.“
§ 33. В чл. 135 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Изпитът за проверка на способностите
за приемане на ученици в училище, в което в
избираемите часове се осъществява обучение
по учебния предмет хореография, може да е за
проверка на способностите както по учебния
предмет физическо възпитание и спорт, така
и по учебния предмет музика.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Министърът на образованието и науката преди началото на всяка учебна година
със заповед определя датите на изпитите по
ал. 1 и график на дейностите за тяхната организация, провеждане и оценяване.“
§ 34. В чл. 136 ал. 1 се изменя така:
„(1) Изпитите за проверка на способностите
по чл. 135, ал. 3 и 4 са практически.“
§ 35. В чл. 140, ал. 2 след думата „музика“
се поставя запетая и се добавя „както и за
изпита по чл. 135, ал. 4“.
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§ 36. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
6856

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 997-НС
от 7 септември 2019 г.

о т н о с н о п р ом я н а в Ре ш е н и е № 985 -НС
от 5.09.2019 г.
С писмо вх. № НС-02-16 от 5 септември
2019 г. в ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 4 септември 2019 г., с
което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2
от Конституцията на Република България са
прекратени пълномощията на Иван Киров
Генов като народен представител от Шести
изборен район – Врачанск и, издиг нат о т
листата на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“
в 44-то Народно събрание.
Централната избирателна комисия следва
да обяви за народен представител следващия
в листата, предвид предсрочното прекратяване
пълномощията на Иван Киров Генов. След
извършена проверка на списък А и списък Б
по многомандатни изборни райони се установи,
че следващият кандидат в листата на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ е Цветан Минков
Ралчовски. С Решение № 985-НС от 5.09.2019 г.
ЦИК го обяви за народен представител. При
допълнителна проверка в Национална база
данни – „Население“, се установи, че лицето е
починало, поради което е необходимо Централната избирателна комисия да промени Решение
№ 985-НС от 5.09.2019 г., като обяви следващия
кандидат от листата на коалиция „БСП за
БЪЛГАРИЯ“ – Анастас Маринов Попдимитров.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 6 и чл. 302, ал. 1
от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
Променя Решение № 985-МИ от 5.09.2019 г.,
както следва:
Обявява Анастас Маринов Попдимитров за
народен представител в 44-то Народно събрание от листата на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ от Шести изборен район – Врачански.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
За председател:
Таня Йосифова

7003

Секретар:
Севинч Солакова
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД
№ РД-08-404 от 29 август 2019 г. на МТИТС
№ РД-02-14-927 от 29 август 2019 г. на МРРБ
По заявление на „БМФ Порт Бургас“ – ЕАД,
със седалище и адрес на управление – Бургас,
ул. Княз Александър Батенберг № 1, и с ЕИК
201618489, със Заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
и министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-08-361 от 23 август 2018 г.
(МТИТС) и № РД-02-14-829 от 20 август 2018 г.
(МРРБ) е дадено разрешение за изработване на
проект за изменение на Генералния план за развитие на пристанище Бургас до 2015 г., одобрен
със Заповед № РД-08-244 от 21 март 1997 г. на
министъра на транспорта, в частта му за пристанищен терминал Бургас-запад – подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за
пристанищната територия и парцеларен план за
пристанищната акватория. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране. Заповедта е
публикувана на официалната интернет страница
на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ на 23 август 2018 г.
Със заявление на „БМФ Порт Бургас“ – ЕАД,
вх. № 931 от 7 май 2019 г., е внесен за разглеждане, приемане и одобряване проект за изменение
на Генералния план за развитие на пристанище
Бургас до 2015 г., одобрен със Заповед № РД-08244 от 21 март 1997 г. на министъра на транспорта, в частта му за пристанищен терминал
Бургас-запад – подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за пристанищната
територия и парцеларен план за пристанищната
акватория (текстови и графични части).
Към заявлението са приложени заверени копия от: Заповедта на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията и
министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-08-361 от 23 август 2018 г.
(МТИТС) и № РД-02-14-829 от 20 август 2018 г.
(МРРБ); писмо на заместващия директора на
Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас, изх. № ПД-1451(1) от 5 юни 2018 г.,
относно приложимите процедури по Закона за
опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие; Решение № БС-19-ПР от
22.02.2019 г. за преценяване на необходимостта
от извършване на оценка на въздействието върху
околната среда, издадено от директора на Реги-

оналната инспекция по околната среда и водите – Бургас, със заключение да не се извършва
оценка на въздействието върху околната среда
на инвестиционното предложение: „Разширение и модернизация на пристанищен терминал
„Бургас Запад“, поземлени имоти 07079.618.21 и
07079.618.22 по КК на гр. Бургас“; писмо на директора на Регионалната инспекция по околната
среда и водите – Бургас, изх. № ПД-1799(20) от 14
март 2019 г., с което се удостоверява влизането в
сила на Решение № БС-19-ПР от 22.02.2019 г. за
преценяване необходимостта от извършване на
оценка на въздействието върху околната среда;
писмо на министъра на околната среда и водите,
изх. № ЕО-5 от 29 март 2019 г., със заключение,
че за проекта не се изисква извършване на процедура по екологична оценка по реда на глава
шеста от Закона за опазване на околната среда и
Решение № БС-19-ПР от 22.02.2019 г. на директора
на Регионалната инспекция по околната среда и
водите – Бургас, е достатъчно основание за одобряване изменението на генералния план; писмо на
директора на Басейнова дирекция „Черноморски
район“, изх. № 05-10-42/А4 от 7 януари 2019 г., със
заключение, че инвестиционното предложение на
„БМФ Порт Бургас“ – ЕАД, както е изменено в
частта за депониране на получения при извършване на драгажни дейности дънен материал и
предвижданията същият да бъде използван при
изграждане на хидротехнически съоръжения на
пристанищен терминал Бургас-запад, е: „допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН, след преценка, че
реализирането на инвестиционното предложение
няма да окаже значително въздействие върху
водите и водните екосистеми, при условие че:
бъдат спазени нормативни изисквания, посочени в
настоящото становище; не се допуска замърсяване
на водите и влошаване на състоянието на водните
тела“; писмо на директора на Регионалната здравна
инспекция – Бургас, изх. № 10-16-1 от 30 януари
2019 г., съгласно което от здравно-хигиенна гледна
точка не се очаква вследствие на реализацията
на инвестиционното предложение да възникне
здравен риск, при условие че не се допускат нива
на шум над граничните стойности и наднормени
нива на прах във въздуха от дейността на обекта; писмо на директора на Центъра за подводна
археология, изх. № 10 от 11 февруари 2019 г., в
което се препоръчва на министъра на културата да
съгласува заданието за проектиране, при условие
че: „в разработката на Генералния план се включи
раздел за културното наследство под вода“; становище за съответствие на инвестиционен проект с
правилата и нормите за пожарна безопасност на
директора на Регионалната дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – Бургас,
рег. № 793ПС-47 от 29 ноември 2018 г., със заключение за съответствието на проекта за изменение
на Генералния план за развитие на пристанище
Бургас до 2015 г., в частта му за пристанищен
терминал Бургас-запад, с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност; писма
със становища по проекта на експлоатационните
дружества – „Електроенергиен системен опера-
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тор“ – ЕАД, изх. № ЦУ-ЕСО-3116#2 от 19 април
2019 г., „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД,
изх. № ТД-1099-1 от 22 април 2019 г., и „Българска телекомуникационна компания“ – ЕАД, изх.
№ 95-Б-112 от 24 април 2019 г.
На 4 юни 2019 г. са внесени поправени и допълнени текстови и графични части на проекта.
Към образуваната по заявлението административна преписка са приобщени и следните
документи: писмо на „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, изх. № ТД-1099-4 от 17 юни
2019 г., за съгласуване на проекта с препоръки
за допълване на текстовата част на проекта и на
графична част „План-схема на водоснабдяването
и канализацията“; становище на заместващия
директора на Главна дирекция „Гранична полиция“, рег. № 328200-11370 от 28 юни 2019 г., със
заключение за съгласуване на проекта; удостоверения за приемане на проект за изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
съответно № 25-153051-27.06.2019 г. и № 25-1576213.07.2019 г., издадени от Службата по геодезия,
картография и кадастър – Бургас; скици-проект за
изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, съответно № 15-579165-27.06.2019 г.,
№ 15-579318-27.06.2019 г. и № 15-603362-4.07.2019 г.,
издадени от Службата по геодезия, картография
и кадастър – Бургас.
За изработения проект писмено са уведомени
заинтересованите лица, определени в съответствие
с чл. 26, ал. 2 и 3 от Наредба № 10 от 2014 г. за
обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на
пристанищата за обществен транспорт (обн., ДВ,
бр. 32 от 2014 г.; изм., бр. 2 от 2015 г.), като им
е предоставена възможност за запознаване със
същия и представяне на писмени становища по
него в едномесечен срок от датата на получаване
на уведомлението.
В нормативно установения срок са постъпили
писмени становища от седем от деветнадесетте
заинтересовани лица – Държавно предприятие
„Пристанищна инфраструктура“, изх. № 09-02-16-1
от 19 юни 2019 г.; Министерството на околната
среда и водите, съответно изх. № ЕО-11 от 11
юни 2019 г. и № ЕО-11, ЕО-12 и ЕО-13 от 2 юли
2019 г.; Басейнова дирекция „Черноморски район“,
изх. № 05-10-42(А-11) от 9 юли 2019 г.; Държавно
предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“, изх. № ЖИ-21175 от 14
юни 2019 г.; Агенция „Митници“ – Териториална
дирекция Южна морска, изх. № 32-198173 от 8
юли 2019 г.; Българска агенция по безопасност
на храните, изх. № 3402-Ю от 24 юни 2019 г. и
„Телекомстрой“ – АД, изх. № 02 от 31 май 2019 г.
От всички изразени становища и препоръки
особено внимание е отделено на становищата
на заинтересованите лица Басейнова дирекция
„Черноморски район“ и Агенция „Митници“ – Териториална дирекция Южна морска. Според
първото следва да бъдат спазени препоръките по
отношение на драгажните дейности, съдържащи
се в писмо, изх. № 05-10-42(А4) от 7 януари 2019 г.,
авторът на инвестиционната инициатива „БМФ
Порт Бургас“ – ЕАД, следва да предвиди „мерки,
с цел защита от вредното въздействие на водите“,
а „изготвените ПУП – ПРЗ и ПУП – ПП да са в
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съответствие с изготвените План за управление
на риска от наводнение и План за управление
на речните басейни“, а според второто в проекта
„все още не е отразен поземленият имот, собственост на Агенция „Митници“, съгласно Акт
№ 7496 за ПДС от 30.07.2015 г. с идентификатор
07079.618.187“.
Налице са: мотивирано експертно становище
по проекта на директора на дирекция „Морска
администрация – Бургас“ и капитан на пристанище Бургас, вх. № 931 от 22 юли 2019 г., както и
изготвено и представено по реда на чл. 112б, ал. 4
от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република
България (ЗМПВВППРБ) мотивирано становище
по проекта на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“,
изх. № ДОК-400 от 2 август 2019 г.
Със Заповед на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
и министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-08-373 от 8 август 2019 г.
(МТИТС) и № РД-02-14-763 от 8 август 2019 г.
(МРРБ) е назначен междуведомствен експертен
съвет за разглеждане, обсъждане и приемане
на проекта за изменение на Генералния план
за развитие на пристанище Бургас до 2015 г. в
частта му за пристанищен терминал Бургас-запад – подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за пристанищната територия
и парцеларен план за пристанищната акватория.
На 8 август 2019 г. са внесени текстовите части
на проекта, поправени и допълнени в съответствие с бележките, съдържащи се в становището
на изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Морска администрация“.
Проектът на план е разгледан и обсъден на
заседанието на междуведомствения експертен
съвет, проведено на 12 август 2019 г. Съгласно
решение № 2 по т. 4 от протокола от заседанието
на междуведомствения експертен съвет проектът
за изменение на Генералния план за развитие
на пристанище Бургас до 2015 г. в частта му за
пристанищен терминал Бургас-запад – подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване за пристанищната територия и парцеларен
план за пристанищната акватория (текстови и
графични части), както е поправен и допълнен
на 4 юни 2019 г., на 8 август 2019 г. и в деня на
заседанието на съвета, когато са представени преработени графични части „Изменение на план за
регулация“ и „Изменение на план за застрояване“,
за да се съобрази бележката на заинтересованото лице Агенция „Митници“ – Териториална
дирекция Южна морска, е приет единодушно от
присъствалите на заседанието членове на съвета
с право на решаващ глас.
Предвид изложеното и на основание чл. 112а,
ал. 5 и 7 и чл. 112б, ал. 7 от ЗМПВВППРБ и
чл. 36 от Наредба № 10 от 2014 г. за обхвата и
съдържанието, изработването, одобряването и
изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт нареждаме:
Одо бря ва ме п рие т и я о т Меж д у ведомс т 
вен и я експертен съвет по чл. 112а, ал. 4 от
ЗМПВВППРБ проект за изменение на Генералния
план за развитие на пристанище Бургас до 2015 г.,
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одобрен със Заповед № РД-08-244 от 21 март
1997 г. на министъра на транспорта, в частта му за
пристанищен терминал Бургас-запад – подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване за пристанищната територия и парцеларен
план за пристанищната акватория (текстови и
графични части).
Заповедта може да бъде оспорена по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването є.
Министър на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията:
Р. Желязков
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
П. Аврамова
6913
ЗАПОВЕД
№ РД-08-405 от 29 август 2019 г. на МТИТС
№ РД-02-14-926 от 29 август 2019 г. на МРРБ
По заявление на „БМФ Порт Бургас“ – ЕАД,
със седалище и адрес на управление – Бургас,
ул. Княз Александър Батенберг № 1, и с ЕИК
201618489, със Заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на регионалното развитие и
благоустройството № РД-08-288 от 9 юли 2018 г.
(МТИТС) и № РД-02-14-670 от 4 юли 2018 г.
(МРРБ) е дадено разрешение за изработване
на проект за изменение на генералния план
на пристанищен терминал Бу ргас-изток – 2,
част от пристанище за обществен транспорт с
национално значение Бургас – подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
за пристанищната територия и парцеларен план
за пристанищната акватория. Със заповедта е
одобрено и заданието за проектиране. Заповед
та е публикувана на официалната интернет
страница на Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ на 10 юли 2018 г.
Със заявление на „БМФ Порт Бургас“ – ЕАД,
вх. № 929 от 7 май 2019 г., е внесен за разглеждане,
приемане и одобряване проект за изменение на
генералния план на пристанищен терминал Бургас-изток – 2, част от пристанище за обществен
транспорт с национално значение Бургас – подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за пристанищната територия и
парцеларен план за пристанищната акватория
(текстови и графични части). Към заявлението
са приложени заверени копия от: Заповедта на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщени ята и минист ъра на
регионалното развитие и благоустройството
№ РД-08-288 от 9 юли 2018 г. (МТИТС) и № РД02-14-670 от 4 юли 2018 г. (МРРБ); писмо на
директора на Центъра за подводна археология,
изх. № 11 от 11 февруари 2019 г., в което се препоръчва на министъра на културата да съгласува
заданието за проектиране, при условие че: „в
разработката на Генералния план се включи
раздел за културното наследство под вода“; пис-
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мо на заместващия директора на Регионалната
инспекция по околната среда и водите – Бургас,
изх. № ПД-1452(1) от 5 юни 2018 г., относно
приложимите процедури по Закона за опазване
на околната среда и Закона за биологичното
разнообразие; писма със становища по проекта
на експлоатационните дружества – „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД, изх. № ЦУ610-3115#2 от 19 април 2019 г., „Водоснабдяване
и канализация – Варна“ – ЕАД, изх. № ТД-1099-1
от 22 април 2019 г., и „Българска телекомуникационна компания“ – ЕАД, изх. № 95-Б-111 от
24 април 2019 г.
На 4 юни 2019 г. са внесени поправени и допълнени текстови и графични части на проекта
за изменение на генералния план на пристанищен
терминал Бургас-изток – 2.
Към образуваната по заявлението административна преписка са приобщени и следните
документи: писмо на „Водоснабдяване и канализация – Варна“ – ЕАД, изх. № ТД-1099-4 от 17 юни
2019 г., за съгласуване на проекта с препоръки
за допълване на текстовата част на проекта и на
графична част „План-схема на водоснабдяването
и канализацията“; удостоверение за приемане на
проект за изменение на кадастралната карта и
кадастралните регистри с № 25-157621-3.07.2019 г.,
издадено от Службата по геодезия, картография
и кадастър – Бургас; становище на заместващия
директора на Главна дирекция „Гранична полиция“, рег. № 328200-11370 от 28 юни 2019 г., със
заключение за съгласуване на проекта; Решение
№ БС-60 -ПР от 14.06.2019 г. за прецен яване
необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, издадено от
директора на Регионалната инспекция по околната
среда и водите – Бургас, със заключение да не се
извършва оценка на въздействието върху околната
среда на инвестиционното предложение „Разширение и модернизация на пристанищен терминал
„Бургас – изток – 2“, състоящ се от поземлени
имоти 07079.618.202, 07079.618.203, 07079.618.23,
07079.618.1014 и 07079.618.1015 по КК на гр. Бургас“
и писмо на директора на Регионалната инспекция
по околната среда и водите – Бургас, изх. № ПД1870-(42) от 9 юли 2019 г., с което се удостоверява
влизането в сила на Решение № БС-60-ПР от
14.06.2019 г. за преценяване необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху
околната среда.
За изработения проект писмено са уведомени
заинтересованите лица, определени в съответствие
с чл. 26, ал. 2 и 3 от Наредба № 10 от 2014 г. за
обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на
пристанищата за обществен транспорт (обн., ДВ,
бр. 32 от 2014 г.; изм., бр. 2 от 2015 г.), като им
е предоставена възможност за запознаване със
същия и представяне на писмени становища по
него в едномесечен срок от датата на получаване
на уведомлението.
В нормативно установения срок са постъпили писмени становища от заинтересованите
лица Държавно предпри ятие „Пристанищна
инфраструктура“ и Министерство на околната
среда и водите. Становища от заинтересованите
лица „Пристанище Бургас“ – ЕАД, и Басейнова
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дирекция „Черноморски район“ не са получени.
В писмото на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, изх. № 09-02-14-3 от 17
юни 2019 г., е изразено положително становище
по отношение на предвижданията на внесения
за разглеждане, приемане и одобряване проект
за изменение на генералния план на пристанищен терминал Бургас-изток – 2. Министерството
на околната среда и водите е представило две
становища, съответно с изх. № ЕО-12 от 11
юни 2019 г. и № ЕО-11, ЕО-12 и ЕО-13 от 2 юли
2019 г., като във второто се съдържа заключение,
че предвижданията на проекта за изменение
на генералния план на пристанищен терминал
Бургас-изток – 2, изцяло съвпадат с обхвата на
инвестиционното предложение, за което е постановено Решение № БС-60-ПР от 14.06.2019 г. за
преценяване необходимостта от извършване на
оценка на въздействието върху околната среда,
издадено от директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас, поради
което същото следва да се счита за достатъчно
основание за одобряване на представения за
разглеждане, приемане и одобряване проект за
изменение на генералния план на пристанищен
терминал Бургас-изток – 2.
Налице са: мотивирано експертно становище
по проекта на заместващия директора на дирекция
„Морска администрация – Бургас“ и капитан на
пристанище Бургас, вх. № 929 от 11 юли 2019 г.,
както и изготвено и представено по реда на
чл. 112б, ал. 4 от Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанищата на
Република България (ЗМПВВППРБ) мотивирано
становище по проекта на изпълнителния директор
на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, изх. № ДОК-358 от 11 юли 2019 г.
Със Заповед на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
и министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-08-351 от 25 юли 2019 г.
(МТИТС) и № РД-02-14-723 от 24 юли 2019 г.
(МРРБ) е назначен междуведомствен експертен
съвет за разглеждане, обсъждане и приемане на
внесения от „БМФ Порт Бургас“ – ЕАД, проект
за изменение на генералния план на пристанищен
терминал Бургас-изток – 2.
Проектът на план е разгледан и обсъден на
заседанието на междуведомствения експертен
съвет, проведено на 29 юли 2019 г. Съгласно решение № 2 по т. 4 от протокола от заседанието
на съвета проектът за изменение на генералния
план на пристанищен терминал Бургас-изток – 2
(текстови и графични части), както е поправен и
допълнен на 4 юни 2019 г., е приет под условие,
че Агенция „Митници“ изрази писмено положително становище.
Положителното становище на Агенция „Митници“, изготвено след съгласуване на проекта
и от Териториална дирекция Южна морска, е
представено в писмо, вх. № 929 от 14 август 2019 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 112а,
ал. 5 и 7 и чл. 112б, ал. 7 от ЗМПВВППРБ и
чл. 36 от Наредба № 10 от 2014 г. за обхвата и
съдържанието, изработването, одобряването и
изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт нареждаме:
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Одобряваме приетия от Междуведомствен и я експер т ен с ъве т по ч л. 112 а , а л. 4 о т
ЗМПВВППРБ проект за изменение на генералния
план на пристанищен терминал Бургас-изток – 2,
част от пристанище за обществен транспорт с
национално значение Бургас – подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за
пристанищната територия и парцеларен план за
пристанищната акватория (текстови и графични
части).
Заповедта може да бъде оспорена по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването є.
Министър на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията:
Р. Желязков
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
П. Аврамова
6914

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 990-ИК
от 27 август 2019 г.
На основание чл. 13, ал. 7 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 7, ал. 2 от
Наредба № 7 от 2003 г. за изискванията, на които
трябва да отговарят физическите лица, които
по договор непосредствено извършват сделки с
финансови инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както
и реда за придобиване и отнемане на правото
да упражняват такава дейност Комисията за
финансов надзор реши:
Признава придобитата от Даниел Красимиров
Тодинов квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за
придобиване на право за упражняване на дейност
като инвестиционен консултант.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението
може да бъде обжалвано пред Административния
съд – София област, в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.
Председател:
Б. Атанасов
6857

СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ
РЕШЕНИЕ № РД-05-90
от 28 август 2019 г.
Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое
заседание, проведено на 28.08.2019 г., разгледа
въпроса за обявяване на конкурс за издаване на
лицензия за радиодейност за гр. Бяла, област Русе.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 284 от 1.08.2019 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Бяла. Към
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решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а от
Закона за радиото и телевизията и получената
информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе един конкурс, като
честотата, за която взема настоящото решение,
вкл. техническите параметри, са посочени в
приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 95.2 MHz за гр. Бяла.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с настоящото решение
конкурс, следва да бъде със специализиран профил, предназначена за аудитория до 30 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Бяла.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радио
то и телевизията и с Решение на КРС № 284 от
1.08.2019 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил – за аудитория до 30
години, разпространявана чрез използване на
налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за гр. Бяла (област Русе), за честотно назначение с
технически параметри, посочени в приложението
от настоящото решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 4 декември 2019 г., София, бул. Шип
ченски проход № 69, ет. 5, от 10,30 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 4 до 5
ноември 2019 г., включително, на адрес – София,
бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, деловодство,
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 7 до 8
октомври 2019 г., включително, на адрес – София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 6, стая
606б (каса), от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
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Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – София област, чрез Съвета
за електронни медии в 14-дневен срок от оповестяването му.
Председател:
С. Владимирова
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
6920

Приложение
95.2 MHz
гр. Бяла,
област Русе
Стопански двор –
зърнохранилище,
гр. Бяла
43N27 05
25E43 53
120 m
до 50 W
до 100 W
до 800 m
54 dB (µV/m)

РЕШЕНИЕ № РД-05-91
от 28 август 2019 г.
Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое
заседание, проведено на 28.08.2019 г., разгледа
въпроса за обявяване на конкурс за издаване на
лицензия за радиодейност за гр. Свищов, област
Велико Търново.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 282 от 1.08.2019 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Свищов.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а от
Закона за радиото и телевизията и получената
информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе два конкурса, като
честотата, за която взема настоящото решение,
вкл. техническите параметри, са посочени в
приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 94.7 MHz за гр.
Свищов.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
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да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с настоящото решение
конкурс, следва да бъде със специализиран профил,
предназначена за аудитория от 20 до 45 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Свищов.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радио
то и телевизията и с Решение на КРС № 282 от
1.08.2019 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил – за аудитория от 20
до 45 години, разпространявана чрез използване
на налични и/или нови електронни съобщителни
мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване
за гр. Свищов, област Велико Търново, за честотно
назначение с технически параметри, посочени в
приложението от настоящото решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 4 декември 2019 г., София, бул. Шип
ченски проход № 69, ет. 5, от 10,30 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 4 до 5
ноември 2019 г., включително, на адрес – София,
бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, деловодство,
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 7 до 8
октомври 2019 г., включително, на адрес – София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 6, стая
606б (каса), от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – София област, чрез Съвета
за електронни медии в 14-дневен срок от оповестяването му.
Председател:
С. Владимирова
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност:

Приложение
94.7 MHz
гр. Свищов
УКВ център
„Куйговец“
43N36 37
25E20 38
218 m
до 1000 W
до 3000 W

ВЕСТНИК
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
6921
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РЕШЕНИЕ № РД-05-92
от 28 август 2019 г.
Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое
заседание, проведено на 28.08.2019 г., разгледа
въпроса за обявяване на конкурс за издаване на
лицензия за радиодейност за гр. Свищов, област
Велико Търново.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 282 от 1.08.2019 г. е предоставила на Съвета
за електронни медии актуална информация относно свободните радиочестоти за гр. Свищов.
Към решението е приложен и проект на разрешение за ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър за
осъществяване на електронни съобщения чрез
електронна съобщителна мрежа за наземно
аналогово радиоразпръскване и приложение,
съдържащо съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а от
Закона за радиото и телевизията и получената
информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе два конкурса, като
честотата, за която взема настоящото решение,
вкл. техническите параметри, са посочени в
приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да
се разпространява на честота 100.0 MHz за гр.
Свищов.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с настоящото решение
конкурс, следва да бъде с общ (политематичен)
профил. В нея задължително да присъстват
предавания с информационна, образователна,
културна и развлекателна насоченост, предназначени за преобладаващата част от населението
на гр. Свищов.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Свищов.
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На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радиото и телевизията и с Решение на КРС № 282 от
1.08.2019 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
с общ (политематичен) профил, разпространявана
чрез използване на налични и/или нови електронни съобщителни мрежи за наземно аналогово
радиоразпръскване за гр. Свищов, област Велико
Търново, за честотно назначение с технически
параметри, посочени в приложението от настоящото решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 4 декември 2019 г., София, бул.
Шипченски проход № 69, ет. 5, от 10,30 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 4 до 5
ноември 2019 г., включително, на адрес – София,
бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, деловодство,
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 7 до 8
октомври 2019 г., включително, на адрес – София, бул. Шипченски проход № 69, ет. 6, стая
606б (каса), от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – София област, чрез Съвета
за електронни медии в 14-дневен срок от оповестяването му.
Председател:
С. Владимирова
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
6922

Приложение
100.0 MHz
гр. Свищов
УКВ център
„Куйговец“
43N36 37
25E20 38
218 m
до 1000 W
до 3000 W
до 800 m
66 dB (µV/m)

РЕШЕНИЕ № РД-05-93
от 28 август 2019 г.
Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое
заседание, проведено на 28.08.2019 г., разгледа
въпроса за обявяване на конкурс за издаване на
лицензия за радиодейност за гр. Левски, област
Плевен.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 283 от 1.08.2019 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за гр. Левски. Към решението е приложен и проект на разрешение за

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 3

ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а от
Закона за радиото и телевизията и получената
информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе два конкурса, като
честотата, за която взема настоящото решение,
вкл. техническите параметри, са посочени в
приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 92.7 MHz за гр. Левски.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с настоящото решение
конкурс, следва да бъде със специализиран профил, предназначена за аудитория до 30 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Левски.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радио
то и телевизията и с Решение на КРС № 283 от
1.08.2019 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория до 30 години, разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Левски, област Плевен,
за честотно назначение с технически параметри,
посочени в приложението от настоящото решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 4 декември 2019 г., София, бул.
Шипченски проход № 69, ет. 5, от 10,30 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 4 до 5
ноември 2019 г., включително, на адрес – София,
бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, деловодство,
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 7 до 8
октомври 2019 г., включително, на адрес – София,
бул. Шипченски проход № 69, ет. 6, ст. 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
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Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – София област, чрез Съвета
за електронни медии в 14-дневен срок от оповестяването му.
Председател:
С. Владимирова
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
6923

Приложение
92.7 MHz
гр. Левски
Базова станция
на Виваком,
м. Шумата
43N23 25
25E12 18
209 m
до 100 W
до 220 W
до 800 m
54 dB (µV/m)

РЕШЕНИЕ № РД-05-94
от 28 август 2019 г.
Съветът за електронни медии (СЕМ) на свое
заседание, проведено на 28.08.2019 г., разгледа
въпроса за обявяване на конкурс за издаване на
лицензия за радиодейност за гр. Левски, област
Плевен.
След отправено запитване Комиси ята за
регулиране на съобщенията със свое Решение
№ 283 от 1.08.2019 г. е предоставила на Съвета за
електронни медии актуална информация относно
свободните радиочестоти за гр. Левски. Към решението е приложен и проект на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа за наземно аналогово
радиоразпръскване и приложение, съдържащо
съответните технически параметри.
В съответствие с разпоредбата на чл. 116а от
Закона за радиото и телевизията и получената
информация за наличие на свободен радиочестотен ресурс СЕМ ще проведе два конкурса, като
честотата, за която взема настоящото решение,
вкл. техническите параметри, са посочени в
приложението към него.
Съветът като специализиран орган, в чиито
правомощия е да регулира медийната среда в
интерес на обществото, обсъди въпроса за програмния профил на радиопрограмата, която да се
разпространява на честота 93.5 MHz за гр. Левски.
Съветът прецени, че с оглед демографската
картина на района (по данни, публикувани на
електронната страница на НСИ) възможността
да бъде използван ефективно радиочестотният
спектър в зоната на обслужване, да се създадат
възможности за конкурентна медийна среда и
условия за нейното развитие на регионално ниво,
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слушателската аудитория в региона да получи
достъп до нова българска радиопрограма и потребителите да имат алтернативен избор, което е
предпоставка за високо качество на предлаганата
услуга, програмата, за създаването на която ще
бъде лицензиран доставчик на радиоуслуги (радиооператор) в обявения с настоящото решение
конкурс, следва да бъде със специализиран профил, предназначена за аудитория над 35 години.
С оглед изложеното СЕМ приема, че са налице
предвидените от ЗРТ условия за откриване на
конкурс за осъществяване на радиодейност чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Левски.
На основание чл. 32, ал. 1, т. 14 във връзка с
чл. 116 и чл. 116а, ал. 1 и 2 от Закона за радио
то и телевизията и с Решение на КРС № 283 от
1.08.2019 г. Съветът за електронни медии реши:
Да открие неприсъствен конкурс за осъществяване на радиодейност – създаване на програма
със специализиран профил, предназначена за
аудитория над 35 години, разпространявана чрез
използване на налични и/или нови електронни
съобщителни мрежи за наземно аналогово радиоразпръскване за гр. Левски, област Плевен,
за честотно назначение с технически параметри,
посочени в приложението от настоящото решение.
Датата, мястото и часът на провеждане на
конкурса са: 4 декември 2019 г., София, бул.
Шипченски проход № 69, ет. 5, от 10,30 ч.
СЕМ приема заявления за участие от 4 до 5
ноември 2019 г., включително, на адрес – София,
бул. Шипченски проход № 69, ет. 5, деловодство,
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Конкурсните книжа се закупуват от 7 до 8
октомври 2019 г., включително, на адрес – София,
бул. Шипченски проход № 69, ет. 6, ст. 606б (каса),
от 9 до 12,30 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Решението подлежи на обжалване пред Административния съд – София област, чрез Съвета
за електронни медии в 14-дневен срок от оповестяването му.
Председател:
С. Владимирова
Честота:
Адрес, населено място:
Адрес, точка на излъчване:
Географски координати:
Северна ширина
Географски координати:
Източна дължина
Надморска височина на
кота терен:
Максимална мощност на
изхода на предавателя:
Максимално ефективно
излъчена мощност:
Максимална ефективна
височина на АФС:
Медианна стойност на
интензитета на ЕМП:
6924

Приложение
93.5 MHz
гр. Левски
Базова станция
на Виваком,
м. Шумата
43N23 25
25E12 18
209 m
до 100 W
до 220 W
до 800 m
54 dB (µV/m)

БРОЙ 71

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 908
от 31 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 31,
ал. 3 и чл. 32, ал. 3, т. 1 във връзка с чл. 1, ал. 2,
т. 6 от ЗПСК, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 от Наредбата
за търговете и конкурсите на МС, чл. 5, ал. 2,
т. 5 от Наредбата за възлагане извършването на
дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол,
вк лючително процесуа лно представителство
Общинският съвет – гр. Павел баня, реши:
1. Открива процедура по приватизация за
общински недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ: втори етаж със самостоятелен вход от юг с площ 220 кв. м (състоящ
се от стълбище, антре, коридор, основна зала,
складово помещение, две стаи и санитарен възел)
от масивна двуетажна сграда, намираща се в
УПИ І – автогара, в кв. 11 по плана на с. Осетеново, одобрен със Заповед № 176 от 13.07.1998 г., с
площ на поземления имот 1485 кв. м, при граници
и съседи: улица, УПИ ІІ-125, УПИ VІ-123, улица;
съставен АОС № 35/18.02.1997 г.
2. Определя метод за извършване на приватизацията чрез публичен търг с явно наддаване.
3. Упълномощава кмета на община Павел
баня да извърши възлагане чрез пряко договаряне
изготвянето на анализ на правното състояние,
оценка и информационен меморандум за обекта
по т. 1 при спазване изискванията на Наредбата
за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със
следприватизационния контрол, включително
процесуално представителство.
4. Задължава кмета на община Павел баня след
изготвяне на анализа, оценката и меморандума
за обекта по т. 1 да ги предложи за утвърждаване
от Общинския съвет – гр. Павел баня.
Председател:
Ш. Халит
6901

ОБЩИНА РАДОМИР
РЕШЕНИЕ № 147
от 30 юли 2019 г.
На основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Радомир, реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план (ОУП) на община Радомир в обхват
на поземлени имоти с идентификатори 69064.7.12,
69064.7.13 и 69064.7.14 по кадастралната карта и
кадастралните регистри за землище на с. Старо
село, община Радомир, област Перник, с който
проект за имотите се определя нов режим на
устройство – устройствена зона Жм (жилищна
зона с малка височина на застрояване).
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Съгласно чл. 215, ал. 6 от ЗУТ общите устройствени планове и техните изменения не подлежат
на обжалване.
Председател:
Св. Кирилов
6903
РЕШЕНИЕ № 148
от 30 юли 2019 г.
На основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Радомир, реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план (ОУП) на община Радомир в обхват
на поземлен имот с идентификатор 22085.28.13 по
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землище на с. Долна Диканя, община Радомир,
област Перник, с който проект за имота се определя нов режим на устройство – устройствена
зона Смф (смесена многофункционална зона).
Съгласно чл. 215, ал. 6 от ЗУТ общите устройствени планове и техните изменения не подлежат
на обжалване.
Председател:
Св. Кирилов
6902

ОБЩИНА СВИЩОВ
РЕШЕНИЕ № 1167
от 25 юли 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1
и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
във връзка с Решение № 1089 от 25.04.2019 г.,
протокол № 71, на Общинския съвет – гр. Свищов, и предложение с вх. № 2572/19.07.2019 г. от
кмета на община Свищов Общинският съвет –
гр. Свищов, реши:
І. Приема правния анализ, информационния
меморандум и експертната оценка за обособен обект, представл яващ: недви ж им имот,
намиращ се в урбанизирана територия на гр.
Свищов, ул. Петър Ангелов № 18, разположен
на първи етаж на поликлиничната част в блок
1 (масивна, монолитна сграда, строена 1977 г.),
с идентификатор 65766.702.4204.2.39 съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-10 от 12.02.2009 г.
на АГКК – София, представляващ помещение
№ 31 (фоайе), със ЗП 17,37 кв. м и 8,65 кв. м от
общите части на сградата и отстъпеното право
на строеж. Имотът е актуван с акт за общинска
собственост № 1850 от 11.06.2009 г.
ІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за обекта по т. І при следните условия:
а) начална цена на обекта – 3950 лв. без ДДС;
б) стъпка за наддаване – 390 лв.;
в) депозитна вноска за участие в търга – в
размер 50 % от началната обявена цена на обекта,
платена до 16 ч. на предхождащия търга работен
ден, внесена по IBAN BG06SOMB91303336682200
на Община Свищов при „Общинска банка“ – АД,
клон Свищов, BIC код SOMBBGSF;
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г) достигнатата тръжна цена на обекта не
се облага с ДДС и се заплаща в седемдневен срок от сключване на договора по IBAN
BG92SOMB91308436682244, вид плащане 445500,
на Община Свищов при „Общинска банка“ – АД,
клон Свищов, BIC код SOMBBGSF;
д) плащането на цената се извършва само
в левове, като не се допускат други платежни
средства.
1. Определя дата на провеждане на търга – на
17-ия ден след датата на обнародване на това
решение в „Държавен вестник“, като, в случай
че 17-ият ден съвпада с неработен ден, търгът ще
се проведе в първия следващ работен ден; начало
на търга – 14 ч.; място на търга – Гербова зала
на Община Свищов.
2. Утвърж дава тръжната документация и
договора за приватизация за обекта и определя
такса за закупуване – 100 лв. без ДДС.
3. Тръжната документация за обекта се получава след обнародване на решението в „Държавен
вестник“ до 16 ч. на предхождащия търга работен ден от Информационния център на Община
Свищов срещу квитанция за платена на касата
на общината такса в размер 100 лв. без ДДС.
4. При неявяване на купувачи повторен търг
ще се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като, в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще
се проведе в първия следващ работен ден.
5. Оглед на съответния обект може да се извърши след закупуване на тръжна документация
и предварителна заявка в стая № 46 до 17 ч. на
предхождащия търга работен ден.
6. Крайният срок за подаване на тръжната
документация е до 17 ч. на предхождащия търга
работен ден в запечатан непрозрачен плик.
7. Упълномощава кмета на общината да сключи
договора за приватизация с участника, спечелил
търга, в 30-дневен срок от решението на органа
по приватизация.
Председател:
Кр. Кирилов
6835
14. – Българската народна банка на основание чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 30.08.2019 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
17 745 424
Монетарно злато и други инструменти в монетарно злато
3 520 006
Инвестиции в ценни книжа
27 157 022
Всичко активи:
48 422 452
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
18 202 457
Задължения към банки
12 022 257
Задължения към правителството
и бюджетни организации
9 564 612
Задължения към други депозанти
2 300 279
Депозит на управление „Банково“
6 332 847
Всичко пасиви:
48 422 452
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
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Месечен баланс на управление „Банково“
към 30.08.2019 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
45 874
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
2 043 137
Дълготрайни материални и
нематериални активи
122 768
Други активи
16 318
Депозит в управление „Емисионно“ 6 332 847
Всичко активи:
8 560 944
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 418 144
Други пасиви
179 732
Всичко задължения:
3 597 876
Основен капитал
20 000
Резерви
5 032 475
Неразпределена печалба
-89 407
Всичко собствен капитал:
4 963 068
Всичко пасиви:
8 560 944
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Р. Миленков
Т. Цветкова
6917
14. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с
Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на
Управителния съвет на БНБ обявява основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,00 на сто, считано от 1 септември 2019 г.
6916
72. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот изх. № С1900160 91- 0 0 0 0559/31.0 7.2 019 г. в ъ з л а г а н а „ Лък и
лес“ – ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 115746366, със
седалище и адрес за кореспонденция ул. Речна № 7,
ет. 3, ап. 22, гр. Лъки, област Пловдив, следния
недвижим имот: поземлен имот, намиращ се в землището на гр. Лъки, ЕКАТТЕ 44478, община Лъки,
област Пловдив, а именно: земя и сграда с площ
2,378 дка, начин на трайно ползване: стопански
двор, категория на земята при неполивни условия:
десета, представляващ имот с № 022014 по плана
на землището на гр. Лъки, в местността Гудаловото, при граници и съседи: № 022015 – стопански
двор на „Лъки лес“ – ООД; имот № 056015 – пасище с храсти – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот
№ 022004 – гора в земеделски земи – земи по
ч л. 19 от ЗСПЗЗ; зем лищ на г раница; имот
№ 022010 – гора в земеделски земи – земи по
чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 000274 – вътрешна река
на държавата – МОСВ; имот № 056015 – пасище
с храсти – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. Имотът е
образуван от имот № 022013. Придобит е с нотариален акт за продажба № 154 от 15.05.2007 г.,
том 2, рег. № 3992, дело № 727/2007 г., вписан
в службата по вписванията вх. рег. № 1482 от
15.05.2007 г., акт № 192, том 5, дело № 1606 от
2007 г. Имотът се продава ведно с построените
в него сгради съгласно нотариалния акт, както
следва: картофосортировачен пункт – 625 кв. м,
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стая за пазача – 12 кв. м, трафопост – 9 кв. м,
2 тоалетни с обща площ 6 кв. м, за сумата
61 111 лв. Имотът се продава такъв, какъвто е в
момента на продажбата, и купувачът не може да
претендира за недостатъци на закупената вещ.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението.
6870
73. – Агенцията по геодезия, картография
и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР
съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните
регистри за неу рбанизираната територия на
с. Червенци, община Вълчи дол, за отстраняване
на явна фактическа грешка въз основа на проект, изработен от правоспособно лице по ЗКИР.
Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: 80529.175.35, 80529.700.1, 80529.10.11,
80529.10.136, 80529.10.144, 80529.10.156, 80529.10.157,
80529.10.158, 80529.10.159, 80529.10.160, 80529.12.3,
80529.12.4, 80529.12.162, 80529.12.164, 80529.12.165,
80529.12.166, 80529.14.5, 80529.14.6, 80529.14.11,
80529.14.19, 80529.14.21, 80529.14.22, 80529.14.34,
80529.14.177, 80529.14.178, 80529.14.180, 80529.14.183,
80529.14.184, 80529.14.185, 80529.14.186, 80529.14.187,
80529.14.188, 80529.14.616, 80529.14.617, 80529.14.618,
80529.14.620, 80529.20.8, 80529.20.599, 80529.20.600,
80529.20.601, 80529.20.602, 80529.20.603, 80529.20.604,
80529.20.605, 80529.20.606, 80529.20.608, 80529.23.13,
80529.23.16, 80529.26.1, 80529.26.2, 80529.26.396,
80529.26.397, 80529.26.399, 80529.26.400, 80529.26.403,
80529.26.404, 80529.26.407, 80529.31.1, 80529.31.520,
80529.31.521, 80529.31.522, 80529.31.523, 80529.31.524,
80529.31.525, 80529.31.526, 80529.31.527, 80529.31.528,
80529.31.529, 80529.31.530, 80529.31.644, 80529.32.1,
80529.32.515, 80529.32.516, 80529.32.517, 80529.32.518,
80529.32.519, 80529.32.624, 80529.32.627, 80529.33.1,
80529.33.2, 80529.33.513, 80529.33.514, 80529.34.19,
80529.34.21, 80529.34.28, 80529.34.35, 80529.34.36,
80529.34.37, 80529.34.38, 80529.34.46, 80529.34.47,
80529.34.48, 80529.34.49, 80529.34.52, 80529.34.53,
80529.34.54, 80529.34.55, 80529.35.1, 80529.35.2,
80529.35.3, 80529.35.5, 80529.35.7, 80529.35.108,
80529.35.109, 80529.35.110, 80529.35.112, 80529.35.114,
80529.35.115, 80529.35.120, 80529.35.121, 80529.35.124,
80529.35.125, 80529.35.126, 80529.35.127, 80529.35.128,
80529.63.23, 80529.146.9, 80529.146.10, 80529.146.16,
80529.146.18, 80529.157.32, 80529.158.33, 80529.158.34,
80529.175.15, 80529.175.21, и сграда с идентификатор
80529.33.2.1. Проектът за изменение се намира
в Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна. В 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да се запознаят с проекта и да изразят писмено
становище с представяне на доказателства.
6895
74. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
за отстраняване на явна фактическа грешка въз
основа на проект, изработен от правоспособно
лице по ЗКИР. С проекта се изменят граници на
поземлени имоти, грешно отразени в кадастралната карта, поради неправилно отразен горски
автомобилен път „Момин мост – Тъмраш развалините“. Изменението засяга поземлени имоти с
идентификатори: за с. Бойково, община „Родопи“ – 05150.23.3, 05150.24.2, 05150.24.5, 05150.24.8,
05150.24.9, 05150.24.40, 05150.24.41, 05150.24.42,
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05150.24.52, 05150.24.58, 05150.24.64, 05150.24.89,
05150.24.90, 05150.24.91, 05150.24.92, 05150.24.440,
05150.25.3, 05150.28.2 , 05150.28.4, 05150.28.6,
05150.28.7, 05150.28.8, 05150.28.11, 05150.28.12,
05150.28.18, 05150.36.3, 05150.36.4, 05150.36.7,
05150.36.35, 05150.36.36, 05150.36.37, 05150.36.143,
05150.46.1, 05150.46.10, 05150.46.11, 05150.46.13,
05150.46.16, 05150.46.40, 05150.46.154, 05150.46.155;
за с. Лилково, община „Родопи“ – 43671.10.1,
43671.10.11, 43671.10.499, 43671.19.824, 43671.23.62,
43671.23.64, 43671.23.65, 43671.23.66, 43671.23.71,
43671.23.72, 43671.23.281, 43671.23.422, 43671.23.519,
43671.23.547, 43671.23.548, 43671.23.598, 43671.23.604,
43671.23.611, 43671.23.649, 43671.23.789, 43671.23.849;
за с. Скобелево, община „Родопи“ – 66809.23.48,
66809.23.57, 66809.23.58, 66809.23.61, 66809.23.63,
66809.23.64, 66809.23.66, 66809.23.70, 66809.23.84,
66809.23.491, 66809.23.494, 66809.341.2, 66809.341.3,
66809.341.4, 66809.341.579, 66809.342.2, 66809.342.4,
66809.342.425, 66809.342.436, 66809.350.2, 66809.350.5,
66809.350.14, 66809.350.415, 66809.350.546. Проектът
за изменение се намира в Службата по геодезия,
картография и кадастър – Пловдив. В 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят с
проекта и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.
6896
72. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за урбанизираната територия в землището
на с. Червенци, община Вълчи дол, които са в
службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна.
6894
21. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 547 по
протокол № 80 от 25.07.2019 г. на СОС се одобряват: 1. Проект за изменение на плана за улична
регулация на улица от о.т. 28д до о.т. 230, като се
създава пешеходна алея през УПИ XX-2569, 2572,
9574 – „За хотел, търговски, административен и
обслужващ комплекс, жилища и ТП“, кв. 1, м.
Цариградско шосе – Караулката, и на улица от
о.т. 406 – о.т. 408 и от о.т. 28 през о.т. 27 до о.т.
27а, като се увеличава широчината на тротоара
и се заличава вход-изходът към новообразуван
УПИ ХХ-2569 – „За жс, обсл. обекти и тп“, в нов
кв. 1а, по кафявите и зелените линии и зачертавания съгласно приложения проект. 2. Проект за
изменение на плана за регулация – заличаване
на кв. 1, м. Цариградско шосе – Караулката, и
образуване на нови кв. 1 и кв. 1а, изменение
на плана за регулация на УПИ ХХ-2569, 2572,
9574 – „За хотел, търговски, административен и
обслужващ комплекс, жилища и ТП“, и създаване
на нов УПИ ХХ-2569 –„За жс, обсл. обекти и тп“,
в нов кв. 1а и нов УПИ ХХІІІ –„За озеленяване
и техническа инфраструктура“, в нов кв. 1 по
кафявите и зелените линии, цифри, текст, зачертавания и щрихи съгласно приложения проект. 3.
Проект за изменение на плана за застрояване на
нов УПИ ХХ-2569 – „За жс, обсл. обекти и тп“,
нов кв. 1а, м. Цариградско шосе – Караулката,
съгласно приложения проект и без допускане на
намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица. Решението да
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се съобщи на заинтересуваните лица по реда на
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ. Решението може да бъде
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Искър“ и район
„Младост“ и се изпращат в Административния
съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно
обслужване“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столичната община.
6861
3. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за обект: „Реконструкция
на участък от деривация „Камчия-юг“ в района
на жп гара Черноград в землищата на с. Кликач,
община Карнобат, и с. Черноград, община Айтос“.
Проектът на ПУП – ПП е изложен в сградата на
Община Карнобат, дирекция „УТ“ – център за
административно и информационно обслужване
на гражданите, ет. 1. В едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица на основание чл. 128, ал. 5
във връзка с чл. 131 от ЗУТ могат да направят
писмени предложения, искания и възражения по
проекта до общинската администрация.
6904
89. – Община гр. Куклен, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпил проект за ПУП – парцеларен план за обект:
„Външно кабелно ел. захранване на „Еднофамилна
жилищна сграда“, УПИ ІХ-020009, землище на с.
Добралък, местност Студенец, община Куклен. В
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ на основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ пряко заинтересованите страни могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация – Куклен.
Проектът е изложен в стая № 109, ет. 1, в сградата
на общинската администрация – Куклен.
6862
2. – Община Любимец на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП – ПУР – план за регулация само
на улици и на поземлени имоти без режим на
застрояване) за изграждане на околовръстна улица
в западния край на гр. Любимец. Във връзка с
необходимостта от осигуряване на пътна връзка
между път I-8 и път ІІІ-597, двете части на гр.
Любимец (разделен от жп линията), достъпа до
промишлената зона и гробищния парк се предвижда образуване на нова улица, обикаляща около
западния край на града. Новообразуваната улица
попада в обхвата на следните поземлени имоти: 1.
поземлени имоти с идентификатори № 44570.15.59,
44570.15.58, 44570.15.57, 44570.126.42, 44570.318.101,
44570.0.102, 44570.9.209, 44570.318.35, 44570.9.133; 2.
улици в гр. Любимец с осови точки, както следва:
о.т. 1290-1291 и о.т. 22-23-876 (връзка на трасето с
ул. Първи май); о.т. 499-391-391а (връзка на трасето
с ул. Здравец), о.т. 1292-1296 (връзка на трасето
с ул. Ивайловградска). Проектът е изложен в
сградата на Община Любимец, отдел „УТ“, стая
№ 9, и може да се разгледа всеки работен ден. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
6863
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2. – Община Любимец на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП – ПУР – план за регулация само
на улици и на поземлени имоти без режим на
застрояване) за образуване на нови квартали,
урегулирани с улична регулация. Във връзка
с разширение на регулационните граници на
гр. Любимец се предвижда образуване на нови
квартали, урегулирани с улична регулация, върху поземлени имоти в бивши II и III стопански
двор и южния край на гр. Любимец до бул.
Одрин по кадастралната карта на гр. Любимец.
Засегнатите поземлени имоти са, както следва:
поземлени имоти в бивш II стопански двор
с идентификатори № 44570.228.1, 44570.228.2,
44570.228.3, 44570.228.4, 44570.228.5, 44570.228.6,
44570.228.7, 44570.228.8, 44570.228.9, 44570.616.2,
44570.616.3, 44570.616.4, 44570.616.5, 44570.616.6,
44570.616.7, 44570.616.10, 44570.616.11, 44570.616.12,
44570.616.13, 44570.616.15, 44570.616.16, 44570.616.17,
44570.616.18, 44570.226.7, 44570.229.113; поземлени
имоти в бивш III стопански двор с идентификатори № 44570.236.341, 44570.237.11, 44570.237.124,
44570.239.24, 44570.10.1, 44570.10.2, 44570.10.3,
4 4570.10.4, 4 4570.10.5, 4 4570.10.6, 4 4570.10.7,
44570.10.8, 44570.10.9, 44570.10.10, 44570.10.11,
44570.10.14, 44570.10.17, 44570.10.18, 44570.10.19,
44570.10.20, 44570.10.21, 44570.10.22, 44570.10.25,
44570.10.26, 44570.10.27, 44570.10.28, 44570.10.29,
44570.10.30, 44570.10.31, 44570.10.32, 44570.10.33,
44570.10.34, 44570.10.35, 44570.10.36, 44570.10.37,
44570.10.38, 44570.10.39, 44570.10.40, 44570.10.41,
44570.10.42, 44570.10.43, 44570.10.44, 44570.10.45,
44570.10.46, 44570.10.47, 44570.10.48, 44570.10.49,
44570.10.51, 44570.10.54, 44570.10.55, 44570.10.56,
44570.10.57, 44570.10.58, 44570.10.59, 44570.10.60,
44570.10.61, 44570.10.62, 44570.10.63, 44570.10.64;
съществуващи поземлени имоти с идентификатори № 44570.19.1, 44570.19.2, 44570.19.3, 44570.19.4,
44570.19.5, 44570.19.6, 44570.19.7, 44570.19.8, 44570.19.9,
44570.19.10, 44570.19.11, 44570.19.12, 44570.19.13,
44570.19.14, 44570.19.16, 44570.19.111, 44570.19.125,
44570.19.128, 44570.19.322, 44570.231.1, 44570.231.2,
44570.231.3, 44570.231.4, 44570.231.5, 44570.231.6,
44570.231.7, 44570.231.12, 44570.231.13, 44570.231.18,
44570.231.21, 44570.231.22, 44570.231.23, 44570.231.24,
44570.231.25, 44570.231.28, 44570.231.30, 44570.231.33,
44570.231.34, 44570.231.36, 44570.231.37, 44570.231.39,
44570.231.40, 44570.231.42. Проектът е изложен в
сградата на Община Любимец, отдел „УТ“, стая
№ 9, и може да се разгледа всеки работен ден.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
6905
13. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
определяне на трасе и сервитут на техническата
инфраструктура за обект: „Главен водопровод,
част от съществу ващ главен водопровод от
НВ „Лъка“, община Поморие, до разпределителна шахта (РШ) на кв. Сарафово, община
Бургас, в участъка от точка на водовземане
след пресичането на ПИ 57491.3.3 по КК на гр.
Поморие до РШ на кв. Сарафово, гр. Бургас“,
преминаващи през: ПИ 57491.2.160 – полски
п ът, о бщ и нск а п у бл и ч на с о б с т вено с т; П И
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57491.3.3 – нива на Владимир Неделчев Канев, ПИ
57491.3.4 – нива на Никола Костадинов Никлев,
ПИ 57491.3.5 – нива на Борис Петров Ванчуров,
ПИ 57491.3.6 – нива на Христо Йорданов Христов,
ПИ 57491.3.60 – нива на Господин Райков Бандармалиев, ПИ 57491.3.61 – нива на Димитър Минчев
Христов, ПИ 57491.3.64 – нива на Иван Димитров
Съртмаджиев, ПИ 57491.3.65 – нива на Миндо
Димитров Черноморски, ПИ 57491.3.66 – нива на
Иван Илчев Туджаров, ПИ 57491.3.67 – нива на
Екатерина Ставрева Дурева, ПИ 57491.3.68 – нива
на Георги Минчев Христов, ПИ 57491.3.69 – нива на
н-ци Лазар Трайков Георгиев, ПИ 57491.3.70 – нива
на Георги Христов Иванов, ПИ 57491.3.124 – нива
на Димит ър Христов Карастоянов, ПИ
57491.3.125 – нива на София Янева Канакиева,
ПИ 57491.3.126 – нива на Катя Божинова Масларова, ПИ 57491.3.127 – нива на Александър
Владимиров Ганчев, ПИ 567491.3.128 – нива на
Гюлтен Рамадан Шентюрк, ПИ 57491.3.129 – нива
на н-ци Александър Атанасов Аптараманов, ПИ
57491.3.130 – нива на н-ци Марко Иванов Тонозлиев, ПИ 57491.3.131 – нива на н-ци Никола Димитров Киров, ПИ 57491.3.150 – нива на Желязко Динев Желязков, ПИ 57491.3.151 – нива на Панайот
Николов Асланов, ПИ 57491.3.152 – нива на Мария
Николова Калоянова, Михаил Петков Калоянов,
ПИ 57491.3.181 – нива на Пенчо Николов Щерев,
ПИ 57491.3.183 – нива на н-ци Манол Парашкевов
Бубов, ПИ 57491.3.187 – нива на Димо Димитров
Керемидчиев, ПИ 57491.3.190 – нива на Петко
Вангелов Христов, ПИ 57491.3.191 – нива на Елена
Вангелова Проданова, ПИ 57491.3.207 – нива на
Красимир Николов Кусев, ПИ 57491.3.208 – нива
на Люба Димитрова Кусева, ПИ 57491.3.209 – нива
на Митко Николов Кусев, ПИ 57491.3.248 – нива
на Петко Димитров Карафезлиев и Динко Атанасов Карафезлиев, ПИ 57491.3.249 – нива на Петър
Атанасов Карафезлиев, ПИ 57491.3.273 и ПИ
57491.3.274 – нива на Паскал Стефанов Теофанов,
ПИ 57491.3.280 – нива на Щиляна Георгиева Дракопулова, ПИ 57491.3.316 – нива на Донка Георгиева
Драгоева, ПИ 57491.3.321 – нива на Димитър Георгиев Захариев, ПИ 57491.3.619, ПИ 57491.3.621, ПИ
57491.3.661, ПИ 57491.3.663, ПИ 57491.3.706 – полски
пътища, общинска публична собственост, ПИ
57491.18.7 – нива на Софийка Захариева Вараджакова, ПИ 57491.18.9 – нива на „АЕЛ“ – ООД,
ПИ 57491.18.10 – нива на Мария Петрова Димитрова, Сотир Петров Тешев и Стефан Петров
Тешев, ПИ 57491.18.303 – нива, общинска частна
собственост, ПИ 57491.18.332 – нива на Минчо
Николов Полименов, ПИ 57491.18.342 – нива на
Христина Николова Иванова, ПИ 57491.18.379 и
ПИ 57491.18.426 – ниви на Минчо Николов Полименов, ПИ 57491.18.496 – нива на Димитър Василев
Баджев, ПИ 57491.18.534 – нива на Минчо Николов
Полименов, ПИ 57491.18.538 – нива на н-ци Руси
Димитров Русев, ПИ 57491.18.539 – нива на „Йоанну Девелоперс“ – ЕООД, ПИ 57491.18.668 – полски път, общинска публична собственост, ПИ
57491.360.3 – терени на градско и крайградско
движение, собственик – Министерство на транспорта и съобщенията. Проектът за ПУП – ПП
е изложен в сградата на Община Поморие, ул.
Солна № 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по проекта до Община Поморие в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
6909
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А дминистративният съд – Бу ргас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас, срещу чл. 15, ал. 3 и
чл. 16 от Наредбата за поддържане и опазване
на обществения ред, чистотата, околната среда
и общественото имущество на територията на
община Камено, приета с решение по т. 9, протокол № 12 от 29.09.2016 г. на Общинския съвет –
гр. Камено; решение № 1727 от 25.10.2017 г., постановено по адм. дело № 1582/2017 г. по описа на
Административния съд – Бургас. По оспорването
е образувано административно дело 1855/2019 г.,
насрочено за 24.10.2019 г. от 10,20 ч.
6867
Административният съд – Бургас, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Бургас, срещу: чл. 15, ал. 2, буква „а“
от Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Средец,
приета с Решение № 20 от 17.01.2008 г., изменена
и допълнена с Решение № 197 от 27.01.2009 г.;
Решение № 348 от 27.01.2010 г., Решение № 528
от 25.01.2011 г.; Решение № 567 от 24.03.2011 г.;
Решение № 299 от 10.12.2012 г.; Решение № 603
от 18.12.2013 г.; Решение № 861 от 19.12.2014 г.;
Решение № 508 от 23.03.2016 г. на Административния съд – Бургас; Решение № 216 от 28.09.2016 г.;
Решение № 706 от 30.01.2019 г. По оспорването
е образувано адм. д. 1946/2019 г., насрочено за
31.10.2019 г. от 11,20 ч.
6897
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпил протест на
Милена Любенова – прокурор от Окръжната
прокуратура – Добрич, срещу чл. 48, ал. 2, т. 1,
2 и 3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Балчик, приета с
Решение № 31 по протокол № 5 от 22.12.2016 г.
на Общинския съвет – гр. Балчик. По протеста
е образувано адм. дело № 536/2019 г. по описа
на Административния съд – Добрич, насрочено
за 29.10.2019 г. от 13,20 ч.
6864
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпил протест на
Милена Любенова – прокурор от Окръжната
прокуратура – Добрич, срещу чл. 28, ал. 3, т. 3
и чл. 46, ал. 2 в частта є относно израза „…или
от оправомощено от него лице…“ от Наредбата
за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за предоставяне под
наем и разпореждане с общинско имущество
на Община Каварна, приета с Решение № 4 по
протокол № 21 от заседание на Общинския съвет –
гр. Каварна, проведено на 27.01.2009 г. По протеста е образувано адм.д. № 535/2019 г. по описа
на Административния съд – Добрич, насрочено
за 29.10.2019 г. от 13,15 ч.
6865
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Хасково, с който се
оспорват чл. 15, ал. 1 – 4, чл. 16, т. 1 – 5, чл. 70 и
71 от Наредба № 27 за управление на отпадъците
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на територията на община Любимец, по който
е образувано адм. д. № 1022/2019 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
6.11.2019 г. от 10 ч.
6872
Районният съд – Габрово, уведомява ответника Салим Ел Бенаисати, роден на 3.04.1985 г.,
гражданин на Кралство Нидерландия (Холандия),
без регистриран адрес на територията на Република България, че има образувано гражданско дело
№ 1338/2019 г. по описа на Районния съд – Габрово, със страни: Даниела Пламенова Тотева – ищец,
и Салим Ел Бенаисати – ответник, с основание
на иска чл. 127 от СК и в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ може да
подаде отговор по чл. 131 ГПК, като в противен
случай делото ще се разгледа с участието на
особен представител.
6841
Районният съд – Пловдив, І бр. състав, съобщава на Закария Мохамед Абдел Гани Салам,
роден на 29.08.1969 г., гражданин на Египет, с
последен адрес: с. Скутаре, община „Марица“,
област Пловдив, ул. Георги Жулев № 18, сега
с неизвестен адрес, че е ответник по гр. дело
№ 6383/2019 г. по описа на Районния съд – Пловдив, І бр. състав, образувано по искова молба на
Атанаска Янкова Закария-Салам за прекратяване
на брака, сключен на 14.01.2000 г., и за разрешаване на роденото от брака дете Ати Салам да
пътува извън страната, както и че следва да се
яви в деловодството на Районния съд – Пловдив,
І бр. състав, в двуседмичен срок от обнародването
в неофициалния раздел на „Държавен вестник“,
за да получи препис от исковата молба и приложенията є за писмен отговор в едномесечен срок
от получаването им съгласно чл. 131, ал. 1 ГПК,
тъй като в противен случай ще му бъде назначен
особен представител по делото.
6911
Търговищкият окръжен съд, търговско отделение, на основание чл. 679, ал. 2 от ТЗ насрочва
производство в открито съдебно заседание по
частно търговско дело № 68/2019 г. по описа на
Търговищкия окръжен съд на 24.09.2019 г. от 11 ч.
за разглеждане на искане за отмяна на взетото
решение на първото събрание на кредиторите
на „Бултрейд – 2002“ – ООД, ЕИК 103672090,
Търговище, ул. Георги Бенковски № 1, вх. А,
офис 5, представлявано от управителите Росен
Славчев Славов и Иван Николаев Драганов заедно
и поотделно, по търговско дело № 15/2019 г. по
описа на Търговищкия окръжен съд, търговско
отделение, проведено на 30.07.2019 г., за избор на
Ганка Кольовска за постоянен синдик на „Бултрейд – 2002“ – ООД, с възнаграждение 1000 лв.
6868
Софийският градски съд на основание чл. 17,
а л. 1, т. 6 от ЗПП вписва п ромени по ф.д.
№ 1545/2007 г. на политическа партия с наи-
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менование „ГЕРБ“, заявени със заявление с вх.
№ 93121/18.07.2019 г., както следва: вписва изменения и допълнения на устава на ПП „ГЕРБ“;
заличава Цветан Генчев Цветанов като заместник-председател на ПП „ГЕРБ“ и член на изпълнителната комисия и Румяна Генчева Бъчварова
като член на изпълнителната комисия; вписва
като членове на изпълнителната комисия на
ПП „ГЕРБ“: Цвета Вълчева Караянчева и Тодор
Стаматов Тодоров.
6992
Софийският градски съд на основание чл. 17,
а л. 1, т. 6 от ЗПП вписва п ромени по ф.д.
№ 165/2011 г. на политическа партия с наименование „Съюз за Пловдив“, както следва: вписва
промени в устава на партията, приети на Националното събрание на партията, проведено на
18.11.2018 г.; вписва изменения в изпълнителния
съвет; вписва като член на изпълнителния съвет
Тодор Стайков Стоянов; заличава като членове
на изпълнителния съвет Вихра Иванова Ерамян,
Атанас Тодоров Даракчиев, Мария Атанасова
Петрова; заличава като членове на контролния
съвет Теодора Савова Близнакова и Тодор Стайков Стоянов.
6993

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
3. – Управителният съвет на сдружение „Гребен клуб „Левски София“ – София, на основание
чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на клуба на 15.10.2019 г. в 17 ч. в
София, Спортен център „Герена“, ул. Тодорини
кукли № 47, при следния дневен ред: 1. приемане
на нов устав на сдружението; 2. промени в състава
на УС на „Гребен клуб „Левски София“; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 18 ч. същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.
6893
3. – Управителният съвет на СНЦ „Традиционни бойни изкуства“ – Стара Загора, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 15 от устава свиква общо
събрание на членовете на 7.11.2019 г. в 17 ч. в Стара
Загора, ул. Христина Морфова № 34, в залата на
клуба при следния дневен ред: 1. поради настъпила
смърт на член на управителния съвет – Борислав
Петров Петров – вземане на решение за избиране на
нов член на УС; 2. вземане на решение за промяна
на наименованието на сдружението във връзка с
новите изисквания на ЗФВС и необходимостта да
се добави думата „клуб“ към наименованието на
сдружението; 3. приемане на нов устав; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час и ще
се проведе на същото място и при същия дневен
ред, колкото и членове да се явят.
6912
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