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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 157
ОТ 7 ЮЛИ 2022 Г.

за определяне на органите и структурите,
отговорни за изпълнението на Плана за
възстановяване и устойчивост на Република
България, и на техните основни функции
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) С постановлението се определят
органите, структурите и основните им функции
по изпълнението на Плана за възстановяване и
устойчивост на Република България, наричан
по-нататък „Плана“.
(2) Планът се финансира със средства от
Механизма за възстановяване и устойчивост,
наричан по-нататък „Механизма“, създаден
с Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския
парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г.
за създаване на Механизъм за възстановяване
и устойчивост (OB, L 57/17 от 18 февруари
2021 г.), и допълващо финансиране.
Чл. 2. (1) Средствата във връзка с инвестиции, получаващи подкрепа от Механизма,
се управляват съобразно приложимото европейско и национално законодателство и в
съответствие с принципите на добро финансово
управление и прозрачност, определени в Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Eвропейския
парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за

финансовите правила, приложими за общия
бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013,
(ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС)
№ 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014
и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/
ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (OB, L 193/1 от 30 юли 2018 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2018/1046“.
(2) При управлението и изпълнението на
Плана не се допуска конфликт на интереси
по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046.
(3) Лицата, отговорни за управлението и
изпълнението на Плана, предприемат необходимите мерки, свързани с предотвратяването
на измами, корупция, конфликт на интереси
и двойно финансиране от Механизма и от
други програми на Съюза, както и от други
национални или международни източници
на финансиране.
Чл. 3. (1) Отговорни за изпълнението на
одобрения съгласно чл. 20 от Регламент (ЕС)
2021/241 План за възстановяване и устойчивост са:
1. заместник министър-председателят по
еврофондовете и министър на финансите;
2. ръководителите на отговорните ведомства и организации съгласно приложение № 1,
в рамките на които има определени структури
за наблюдение и докладване, структури за
наблюдение и крайни получатели по Плана.
(2) Краен получател е физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което
изпълнява конкретна инвестиция по Плана.
Крайните получатели са определени в приложение № 1 или по реда на Постановление
№ 114 на Министерския съвет от 2022 г. за
определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от
Механизма за възстановяване и устойчивост
(ДВ, бр. 43 от 2022 г.).
Чл. 4. (1) Заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите организира и координира процесите по
одобрението на Плана по смисъла на чл. 20 от
Регламент (ЕС) 2021/241 и по изменението му.
(2) Заместник министър-председателят по
еврофондовете и министър на финансите или
оправомощено от него лице сключва споразумение с лице по чл. 3, ал. 1, т. 2, както и
с оправомощен представител на отговорно
ведомство от приложение № 1 във връзка с
изпълнение на реформите.
(3) Споразумението по ал. 2 определя всички общи и специфични правила и условия,
както и правата и задълженията на страните.
(4) Заместник минист ър-председател ят
по еврофондовете и министър на финансите
одобрява система за управление и контрол
на Плана.
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(5) Заместник минист ър-председател ят
по еврофондовете и министър на финансите
или оправомощено от него лице подписва
декларацията за управлението съгласно чл. 22,
параграф 2, буква „в“, точка „i“ от Регламент
(ЕС) 2021/241.
Чл. 5. (1) Заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите
при осъществяване на правомощията си се
подпомага от следните дирекции в специализираната администрация на Министерския
съвет и на Министерството на финансите:
1. дирекция „Национален фонд“;
2. дирекция „Икономическа и финансова
политика“;
3. дирекция „Държавни помощи и реален
сектор“;
4. дирекция „Централно координационно
звено“.
(2) Дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите изпълнява функциите на координиращо звено на национално
равнище, като отговаря за:
1. подготовката на нормативни актове във
връзка с изпълнението на Плана и изготвяне
на проекти за актуализацията му при идентифицирана необходимост;
2. подготовката и актуализацията на системата за управление и контрол на Плана
на национално равнище, включително по
отношение на мерките за превенция, установяване и коригиране на случаи на конфликт
на интереси, корупция, измама и двойно финансиране и възстановяване на неправомерно
получени средства от крайните получатели,
както и за спазване на принципа „ненанасяне
на значителни вреди“;
3. оказването на методическа подкрепа във
връзка с прилагане на системата по чл. 4, ал. 4;
4. планирането, разплащането и финансово-счетоводната отчетност на средствата по
Механизма като част от сметката за средствата
от Европейския съюз на Националния фонд;
5. определянето на структурата и съдържанието на данните на Информационната
сис т ема за Меха н изма, вк л юч и т ел но на
правилата за работа и правата за достъп на
потребителите, съвместно с дирекция „Централно координационно звено“;
6. подготовката на споразу мени ята по
чл. 4, ал. 2;
7. определянето на изисквания за аналитичната счетоводна отчетност за средствата
по Механизма;
8. извършването на наблюдение, контрол,
плащания и поддържане на финансово-счетоводна отчетност съгласно споразуменията
и системата, съответно по чл. 4, ал. 2 и 4;
9. подготовката и изпращането на пакета
документи с искане за плащане към Европейската комисия;
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10. получаването на средствата от Европейската комисия.
(3) Дирекция „Икономическа и финансова
политика“ в Министерството на финансите
докладва напредъка в изпълнението на етапите
и целите по Плана в рамките на Европейския
семестър.
(4) Дирекция „Държавни помощи и реален
сектор“ в Министерството на финансите съгласува документите по инвестициите, включени в Плана, за съответствие с приложимите
правила за държавните помощи преди тяхното
утвърждаване с изключение на инвестициите,
посочени в чл. 7. Съгласуването се извършва
по ред, определен от министъра на финансите
и съобразно правомощията му по Закона за
държавните помощи.
(5) Дирекция „Централно координационно
звено“ в администрацията на Министерския
съвет отговаря за:
1. изготвянето на проект на Плана и на
изменението му при идентифицирана необходимост;
2. наблюдението на изпълнението на етапите и целите в Плана, включително напредъка
по общите показатели, зеления и дигиталния
принос на инвестициите и равнището на социалните разходи, анализиране на рисковете
за неизпълнението им и предлагане на мерки
за преодоляването им съгласно системата по
чл. 4, ал. 4;
3. потвърждаването на напредъка в изпълнението на реформите;
4. подпомагането на дирекция „Икономическа и финансова политика“ в Министерството
на финансите при подготовка на информацията
относно постигнатия напредък по Плана по
смисъла на чл. 27 от Регламент (ЕС) 2021/241;
5. мерките за изграждане и поддържане на
административния капацитет;
6. оказването на методическа подкрепа на
крайните получатели във връзка с прилагането
на единен подход по отношение на хоризонталните аспекти, като принципа за „ненанасяне
на значителни вреди“, осигуряване на равни
възможности и др.;
7. изготвянето на стратегическа рамка за
осъществяване на информационни и комуникационни дейности по отношение на Плана;
8. администрирането, поддръжката и надграждането на Информационната система за
Механизма.
(6) Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра
на финансите извършва одитната дейност по
Плана, която включва:
1. системни одити с цел предоставяне на
увереност, че системите за управление и контрол функционират правилно при спазване на
принципа за добро финансово управление и
осигуряват защита на финансовите интереси
на Съюза, както и увереност, че при изпъл-
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нението на инвестициите и реформите са
въведени мерки, които да гарантират недопускането на двойно финансиране, на измами, на
корупция и на конфликт на интереси, както
и спазването на принципа за „ненанасяне на
значителни вреди“;
2. одити на случаи на подкрепа за инвестиции и реформи с цел осигуряване на увереност относно надеждността на данните за
изпълнение на етапите и целите и наличието
на подходяща одитна следа за тях;
3. обобщение на извършените одити по
Регламент (ЕС) 2021/241.
Чл. 6. (1) Дирекция „АФКОС“ в Министерството на вътрешните работи при наличие
на основания за процедиране на информация
като сериозна нередност (измама, корупция
или конфликт на интереси) извършва допълнителна проверка с цел формиране на заключение дали тази информация да се процедира
като съобщение, което да бъде изпратено до
съответния компетентен орган.
(2) Дирекция „АФКОС“ информира дирекция „Национален фонд“ за предприетите
действия – извършената проверка, направените анализ, оценка и заключение, уведомяването
на компетентен орган, както и за получената
от органа по установяване и разследване информация за актуалния статус на случая, за
целите на отчитането на тази информация от
дирекция „Национален фонд“ при подаване на
искане за плащане към Европейската комисия.
Чл. 7. Документите по инвестициите в
областта на земеделието, развитието на селските райони, горското и ловното стопанство
и рибарството се съгласуват за съответствие с
приложимите правила за държавните помощи
с министъра на земеделието. Съгласуването
се осъществява в съответствие със Закона за
държавните помощи.
Чл. 8. (1) Ръководителите на ведомствата и
организациите по чл. 3, ал. 1, т. 2, в рамките
на които е определена структура за наблюдение и докладване, създават организация
за изпълнение на задълженията съгласно
споразумението по чл. 4, ал. 2, системата по
чл. 4, ал. 4 и организират:
1. съгласуването на документите по реда на
чл. 5, ал. 4 или чл. 7, в приложимите случаи,
преди стартиране на процедура чрез подбор на
предложения за изпълнение на инвестиции и
изпълняват отговорностите на администратор
на държавна помощ;
2. предоставянето на средства от Механизма
за възстановяване и устойчивост чрез извършване на подбор или чрез директно предоставяне
на крайни получатели за инвестиции в Плана
за възстановяване и устойчивост;
3. сключването на договори за финансиране
с крайните получатели или с упълномощени
от тях лица за изпълнение на инвестициите
по Плана за възстановяване и устойчивост;
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4. извършването на проверка на получените
финансово-технически отчети, включително
за наличието в информационната система
на данни по чл. 22, параграф 2, буква „г“ на
Регламент (ЕС) 2021/241;
5. извършването на проверки на място;
6. извършването на предварителен и последващ контрол на обществени поръчки, на
последващ контрол на възлаганията, извършени
по реда на Постановление № 80 на Министерския съвет от 2022 г. (ДВ, бр. 36 от 2022 г.),
включително по отношение на спазване на
принципа за „ненанасяне на значителни вреди“;
7. изготвянето и въвеждането в информационната система на Механизма на обобщен
финансово-технически отчет за инвестицията;
8. в случай на забава при изпълнението на
одобрения план-график в споразумението по
чл. 4, ал. 2 – представянето на информация
за причините, рисковете и възможностите
за преодоляване на закъснението при изпълнението;
9. извършването на плащания към крайните получатели;
10. въвеждането на информация в информационната система за Механизма, включително при съмнение за измама, конфликт на
интереси, корупция или двойно финансиране;
11. осчетоводяването на всички стопански
операции, които осъществява структурата за
наблюдение и докладване;
12. извършването на проверка за осигурена
аналитична счетоводна отчетност от крайните
получатели за всички разходи и извършени
плащания по инвестицията, за произтичащите
от тях вземания и задължения, както и за
съпоставимостта на финансовата информация,
която се включва във финансово-техническия
отчет;
13. въвеждането и изпълнението на мерки
за превенция, установяване, докладване и коригиране на случаи на конфликт на интереси,
корупция, измама и двойно финансиране и
възстановяване на неправомерно получени
средства от крайните получатели, включително създават организация за извършване
на оценка на риска от измами;
14. осигуряването на достъп от крайните
получатели до документи/електронни данни и
кореспонденция и до мястото на изпълнение
на инвестициите на национални и европейски
контролни и одитни органи, включително на
Европейската комисия, на Европейската сметна палата, на Европейската служба за борба
с измамите и на Европейската прокуратура.
(2) Ръководителите на ведомствата по чл. 3,
ал. 1, т. 2, в рамките на които е създадена
структура за наблюдение и докладване, могат
да възложат на друго ведомство – второстепенен разпоредител с бюджет към тях, дейности
и/или функции на съответната структура за
наблюдение и докладване.
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(3) Правомощия по ал. 1 могат да бъдат
упражнявани и от лице, овластено от ръководителя на съответното ведомство по чл. 3, ал. 1,
т. 2, в рамките на което е създадена структура
за наблюдение и докладване. Правомощия
по ал. 1 могат да бъдат упражнявани и от
ръководителя на ведомство – второстепенен
разпоредител с бюджет по ал. 2, на което
са възложени дейности и/или функции на
структура за наблюдение и докладване, когато
е овластен от ръководителя на съответното
ведомство по чл. 3, ал. 1, т. 2, в рамките на
което е създадена структурата за наблюдение
и докладване.
Чл. 9. Ръководителите на ведомствата и
организациите по чл. 3, ал. 1, т. 2, в рамките
на които е определена структура за наблюдение, или овластено лице създават организация
за изпълнение на задълженията съгласно
споразумението по чл. 4, ал. 2, системата по
чл. 4, ал. 4 и организират:
1. проследяването на изпълнението на етапите и целите по инвестициите и реформите
извън тези, за които отговарят структурите
за наблюдение и докладване по чл. 8;
2. при необходимост екип от служители
с подходяща експертиза за извършване на
проверки на място за изпълнение на дейности
по чл. 5, ал. 2, т. 8;
3. осигуряването на достъп до документи по
изпълнение на инвестициите на национални
и европейски контролни и одитни органи,
включително на Европейската комисия, на
Европейската сметна палата, на Европейската
служба за борба с измамите и на Европейската
прокуратура.
Чл. 10. В случаите, в които споразумението
по чл. 4, ал. 2 се сключва с краен получател
без структура за наблюдение и докладване
съгласно приложение № 1, функциите по
чл. 8, ал. 1, т. 4 – 7 и 9 – 14 се осъществяват
от дирекция „Национален фонд“ в Министерството на финансите.
Чл. 11. (1) Крайните получатели по чл. 3,
ал. 2 отговарят за изпълнението на инвестициите при спазване на принципите на
добро финансово управление, приложимото
законодателство и условията на сключените
договори за финансиране.
(2) Крайните получатели по чл. 3, ал. 2:
1. изпълняват всички изисквания на приложимото европейско и национално законодателство и на споразумението по чл. 4, ал. 2
или на договора по чл. 8, ал. 1, т. 3;
2. сключват договори за изпълнение на
дейностите по инвестицията;
3. осъществяват контрол върху изпълнението на сключените договори;
4. осиг у ряват информа ц и я та съгласно
чл. 22, параграф 2, буква „г“ от Регламент
(ЕС) 2021/241;
5. осигуряват одитна следа;
6. представят в информационната система
за Механизма финансово-технически отчети;
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7. осигуряват аналитична счетоводна отчет ност за вси чк и разходи и извършени
плащания по инвестицията, за вземанията
и задълженията, както и съпоставимост с
финансовата информация, която се посочва
във финансово-техническия отчет;
8. осигуряват достъп до документи и на
м ястото на изпълнение на инвестициите
на национални и европейски контролни и
одитни органи, включително структурата за
наблюдение и докладване или структурата
за наблюдение на Европейската комисия, на
Европейската сметна палата, на Европейската
служба за борба с измамите и на Европейската
прокуратура;
9. идентифицират и предприемат действия
за намаляване на рисковете за изпълнение
на мерките;
10. спазват принципа за „ненанасяне на
значителни вреди“ при изпълнението на
мерките, включително при възлагането на
обществени поръчки.
(3) В случай че изпълнението на инвестицията се осъществява от крайни получатели
в партньорство, заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на
финансите или оправомощено от него лице
подписва общо споразумение с всички крайни
получатели, в което се определят водещ краен
получател, отговорен за цялостното изпълнение на инвестицията, както и конкретните
отговорности на всеки партньор.
Чл. 12. (1) За осигуряването на дейностите
по управление и изпълнение на оперативните
споразумения по чл. 4, ал. 2 в Плана ръководителите на ведомствата и организациите по
чл. 3, ал. 1, т. 2 и ал. 2, чл. 8, ал. 2 и чл. 13,
ал. 1, които са администрации на изпълнителната власт и администрации на органите
по чл. 340 от Закона за съдебната власт, могат
да наемат лица на срочни трудови договори
извън утвърдената численост на персонала,
ако възнагражденията им са допустими за
финансиране изцяло по Механизма за възстановяване и устойчивост. Договорите се
сключват за срока на съответната дейност
по инвестицията.
(2) При наемане на служители по ал. 1 се
прилагат:
1. д л ъж нос т н и т е н и ва, д л ъж нос т н и т е
наименования и минималните изисквания
за квалификация и професионален опит за
длъжността „сътрудник по управление на
европейски проекти и програми“, определени в К ласификатора на длъжностите в
администрацията – за администрациите на
изпълнителната власт;
2. минималната образователна степен и квалификация за длъжността „експерт, програми
и проекти“, определени в Класификаторите на
длъжностите на администрациите по чл. 340
от Закона за съдебната власт.
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(3) За служителите по ал. 1 се прилага
съответно чл. 107а от Кодекса на труда – за
администрациите на изпълнителната власт,
и чл. 340а от Закона за съдебната власт – за
администрациите по чл. 340 от Закона за
съдебната власт.
(4) За назначените служители по този член
се създава допълнително поименно разписание на длъжностите съгласно приложение
№ 2 – допълнително поименно разписание на
длъжностите за осигуряване на дейностите по
изпълнение на оперативните споразумения по
чл. 4, ал. 2 за администрация на изпълнителната власт, и приложение № 3 – допълнително
длъжностно разписание за осигуряване на
дейностите и/или управлението на инвестиции
по Плана, с краен получател – администрация
на органите по чл. 340 от ЗСВ.
Чл. 13. (1) Ръководителите на ведомства,
определени за водещи при изпълнението на
реформите в съответствие с приложение № 1,
отговарят за координацията и отчетността на
изпълнението на съответната реформа по ред
и в срокове, регламентирани в системата по
чл. 4, ал. 4.
(2) Ръководителите по ал. 1 осигуряват достъп до документи и до мястото на изпълнение
на инвестициите на национални и европейски
контролни и одитни органи, включително на
Европейската комисия, на Европейската сметна палата, на Европейската служба за борба
с измамите и на Европейската прокуратура.
Чл. 14. Заместник министър-председателят
по еврофондовете и министър на финансите
създава експертно-консултативен съвет с цел
проследяване на напредъка на изпълнението
на Плана за възстановяване и устойчивост. Съветът се основава на принципа на партньорство и осигурява възможност за обмен на
информация и идеи за постигане на висока
ефективност на реформите и инвестициите
от Плана.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на постановлението:
1. „Допълващо финансиране“ е финансирането с източник, различен от средствата по
Механизма за възстановяване и устойчивост,
отнасящо се за конкретна инвестиция в Плана
за възстановяване и устойчивост и формиращо
общата є стойност.
2. „Информационна система за Механизма“
е Информационната система за управление
и наблюдение (ИСУН 2020), надградена за
целите на Механизма за възстановяване и
устойчивост.
3. „Ръководител на структура за наблюдение“ е ръководителят на структурата по т. 5.
Правомощията на ръководител на структура
за наблюдение по това постановление може
да се упражняват и от овластено от ръководителя лице.
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4. „Ръководител на структура за наблюдение
и докладване“ е ръководителят на ведомството
или организацията, в чиято структура се намира структурата за наблюдение и докладване.
Правомощия на ръководител на структура за
наблюдение и докладване по това постановление може да се упражняват и от овластено
от ръководителя лице.
5. „Структура за наблюдение“ е определено
звено в министерство или друго ведомство в
централната администрация или определено
негово звено, което проследява изпълнението на етапите и целите по инвестициите и
реформите.
6. „Структура за наблюдение и докладване“
е определено звено в министерство или друго
ведомство в централната администрация или
определено негово звено, или определени с
акт на ръководителя на министерство негови
звена и ведомства, второстепенни разпоредители към министерството, или национална
автономна организация, определена със закон, което отговаря за подбора, в случаите,
в които е предвиден такъв, за договарянето
на финансиране с крайни получатели, за
обобщаването на финансовата и техническата информация и за осъществяването на
контрол върху финансовото и техническото
изпълнение на инвестициите, реализирани в
рамките на споразумение с Министерството
на финансите.
7. „Система за управление и контрол“ е
единна система за управление, контрол и одит
на Плана за възстановяване и устойчивост
на Република България, изградена за осигуряване функционирането на предвидима,
стабилна и гъвкава вътрешноконтролна среда
за изпълнението на Плана за възстановяване
и устойчивост, която включва:
а) правната и институционалната рамка за
изпълнението на Плана с ясно определяне на
правата и задълженията на всеки участник;
б) детайлните правила и процедури относно
предоставянето на средствата от Механиз
ма на крайните получатели, финансовото
управление и платежния процес, етапите в
изпълнението и отчитането на инвестициите
и реформите, исканията за плащане и докладване към ЕК, мерките за превенция на
измама, конфликт на интереси и корупция,
както и последващите корективни действия на
национално равнище, както и тези за двойно
финансиране, за одитна следа, включително
информацията съгласно чл. 22, ал. 2, буква
„г“ от Регламент 2021/241, информация и
публичност, управление на риска и др.;
в) образците на отчетните документи за
изпълнение на инвестициите и реформите;
г) кон т ролни те листове за к лючови те
процеси, които ще се реализират на всички
равнища на изпълнение на инвестициите;
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д) организацията и отговорностите на
участниците във връзка с въвеждането на
информация в информационната система за
Механизма.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 7а от Закона за нормативните актове
във връзка с чл. 22 от Регламент (ЕС) 2021/241
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на Европейския парламент и на Съвета от 12
февруари 2021 г. за създаване на Механизъм
за възстановяване и устойчивост.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1, т. 2

Инвестиция

Структура за наблюОтговорно ведомство/орга- дение и докладване
низация
(СНД)/Структура за
наблюдение (СН)

STEM центрове и ино- Министерство на образовавации в образованието нието и науката

Модернизация на обраМинистерство на образовазователна инфраструкнието и науката
тура

Предоставяне на обучен и я за д и г и т а л н и
Министерство на труда и
умения и създаване на
социалната политика
платформа за обучение
на възрастни

Младежки центрове

Министерство на образованието и науката

Програма за ускоряване на икономическо- Министерство на иновациито възстановяване и те и растежа/Министерство
т рансф ормац и я ч рез на образованието и науката
наука и иновации

Повишаване на иновационния капацитет на
Българската академия Българска академия на нана науките в сферата на уките
зелените и цифровите
технологии

Краен получател

СНД

Съгласно Постановление
№ 114 от 8 юни 2022 г. за
определяне на детайлни
п ра ви ла за п редос та вяне на средства на крайни
получатели от Механизма
за възстановяване и устойчивост

СНД

Съгласно Постановление
№ 114 от 8 юни 2022 г. за
определяне на детайлни
п ра ви ла за п редос та вяне на средства на крайни
получатели от Механизма
за възстановяване и устойчивост

СНД

Съгласно Постановление
№ 114 от 8 юни 2022 г. за
определяне на детайлни
п ра ви ла за п редос та вяне на средства на крайни
получатели от Механизма
за възстановяване и устойчивост

СНД

Съгласно Постановление
№ 114 от 8 юни 2022 г. за
определяне на детайлни
п ра ви ла за п редос та вяне на средства на крайни
получатели от Механизма
за възстановяване и устойчивост

СНД

Съгласно Постановление
№ 114 от 8 юни 2022 г. за
определяне на детайлни
п ра ви ла за п редос та вяне на средства на крайни
получатели от Механизма
за възстановяване и устойчивост

СНД

Съгласно Постановление
№ 114 от 8 юни 2022 г. за
определяне на детайлни
п ра ви ла за п редос та вяне на средства на крайни
получатели от Механизма
за възстановяване и устойчивост
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Структура за наблюОтговорно ведомство/орга- дение и докладване
низация
(СНД)/Структура за
наблюдение (СН)

Програма за подкрепа
за развитие на индустриални зони и паркове и подобряване на Министерство на иновациинфраструктурната им ите и растежа
свързаност с цел привличане на инвестиции
(AttractInvestBG)

Програма за икономи- Министерство на иновацическа трансформация ите и растежа

Подкрепа за устойчиво
енергийно обновяване
на жилищния сграден
фонд

Прог рама за финанси ране на едини чни
мерки за енергия от
Министерство на енергевъзобновяеми източтиката
ници в еднофамилни
сгради и многофамилни сгради

Енерг и й но ефек т и вни общински системи Министерство на енергеза външно изкуствено тиката
осветление

Краен получател

СНД

Съгласно Постановление
№ 114 от 8 юни 2022 г. за
определяне на детайлни
п ра ви ла за п редос та вяне на средства на крайни
получатели от Механизма
за възстановяване и устойчивост

СНД

Съгласно Постановление
№ 114 от 8 юни 2022 г. за
определяне на детайлни
п ра ви ла за п редос та вяне на средства на крайни
получатели от Механизма
за възстановяване и устойчивост/Получатели по
финансови инструменти

СНД

Съгласно Постановление
№ 114 от 8 юни 2022 г. за
определяне на детайлни
п ра ви ла за п редос та вяне на средства на крайни
получатели от Механизма
за възстановяване и устойчивост

СНД

Съгласно Постановление
№ 114 от 8 юни 2022 г. за
определяне на детайлни
п ра ви ла за п редос та вяне на средства на крайни
получатели от Механизма
за възстановяване и устойчивост

СНД

Съгласно Постановление
№ 114 от 8 юни 2022 г. за
определяне на детайлни
п ра ви ла за п редос та вяне на средства на крайни
получатели от Механизма
за възстановяване и устойчивост

СНД

Съгласно Постановление
№ 114 от 8 юни 2022 г. за
определяне на детайлни
п ра ви ла за п редос та вяне на средства на крайни
получатели от Механизма
за възстановяване и устойчивост

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Подкрепа за устойчиво
енергийно обновяване
на нежилищния сграден фонд

БРОЙ 54

Дигитална трансформация и развитие на
информационните
сис т ем и и сис т ем иМинистерство на енерге- СН – Министерство „Електроенергиен систет е реа л но вр еме на
тиката
на енергетиката
мен оператор“ – ЕАД
Енергийния системен
оператор в условията
н а н ис ков ъглер од н а
енергетика

БРОЙ 54

Инвестиция

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Структура за наблюОтговорно ведомство/орга- дение и докладване
низация
(СНД)/Структура за
наблюдение (СН)

Н а ц ион а л н а и нфр ас т ру к т у ра за с ъх раМинистерство на енергеняване на електричетиката
ска енерги я от ВЕИ
(RESTORE)

С Т Р. 9

Краен получател

-

Министерство на енергетиката

СНД

Съгласно Постановление
№ 114 от 8 юни 2022 г. за
определяне на детайлни
п ра ви ла за п редос та вяне на средства на крайни
получатели от Механизма
за възстановяване и устойчивост

Схема в подкрепа на
изграждането на ми- Министерство на енергенимум 1,4 GW ВЕИ и тиката
батерии

СНД

Съгласно Постановление
№ 114 от 8 юни 2022 г. за
определяне на детайлни
п ра ви ла за п редос та вяне на средства на крайни
получатели от Механизма
за възстановяване и устойчивост

Проу чват ел ни дейности и разработване
на пилотен проект за
Министерство на енергекомбини рано п роизтиката
водство на топлина и
електричество от гео
термални източници

-

Министерство на енергетиката

Интегриране на екосис т ем н и я под ход и
прилагане на решения,
Министерство на околната
базирани на природата,
среда и водите
в опазването на защитените зони от мрежата
Натура 2000

-

Министерство на околната
среда и водите и партньори

-

Министерство на околната
среда и водите, Изпълнителната агенция по горите
и партньори

Фонд за насърчаване
Министерство на земедена т ех нолог и ч н и я и
лието/Държавен фонд „Зеекологичен преход на
меделие“
селското стопанство

СНД

Съгласно Постановление
№ 114 от 8 юни 2022 г. за
определяне на детайлни
п ра ви ла за п редос та вяне на средства на крайни
получатели от Механизма
за възстановяване и устойчивост

Дигитализация на проМинистерство на земедецесите от фермата до
лието
трапезата

-

Министерство на земеделието

-

М и н ис т ер с т во на е лектронното управление, Министерство на транспорта
и съобщенията

Схема за подпомагане
на пилотни проекти за Министерство на енергепроизводство на зелен тиката
водород и биогаз

Възстановяване на
к лючови за к лимата
екосистеми в изпълнение на Стратегията Министерство на околната
на биологично разноо- среда и водите
бразие на ЕС и целите
на Европейския зелен
пакт

Широкомащабно разгръщане на цифрова
инфраструктура на територията на България

Министерство на електронно т о у п ра в лен ие/ М и н ист ерс т во на т ра нспор та и
съобщенията

С Т Р.

10

Инвестиция

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Структура за наблюОтговорно ведомство/орга- дение и докладване
низация
(СНД)/Структура за
наблюдение (СН)

БРОЙ 54

Краен получател

Изграждане, развитие
и оптимизация на цифровата ТЕТРА сисМинистерство на вътрештема и радиoрелейна
ните работи
м режа, у п ра вл ява ни
от Министерство на
вътрешните работи

-

Министерство на вътрешните работи

Дигитална трансформаци я на Българск и
Български пощи – ЕАД
пощи и предоставяне
на комплексни услуги

-

Български пощи – ЕАД

Извършване на реформа в обслужването на
пътници с железопътен
транспорт в крайград- Министерство на транспорск и т е и меж д у р ег и- та и съобщенията
она лни нап равлени я
чрез закупуване на нов
подвижен състав

-

Министерство на транспорта и съобщенията

СНД

Съгласно Постановление
№ 114 от 8 юни 2022 г. за
определяне на детайлни
п ра ви ла за п редос та вяне на средства на крайни
получатели от Механизма
за възстановяване и устойчивост

Внедряване на Европейската система за
управление на влаковете (ERTMS) на бордово
оборудване на магистрални нулевоемисио н н и е л е к т р и ч е с к и Министерство на транспорлокомотиви и нулево- та и съобщенията
емисионни електрически мотрисни влакове, които оперират по
конвенционалната жп
мрежа на Република
България

Цифровизация по широкообхватната TEN-T
СН – Министерство Н а ц и о н а л н а к о м п а н и я
мрежа чрез внедряване Министерство на транспорна транспорта и съ- „ Ж е л е з о п ъ т н а и н ф р а на ERTMS, ниво 2, в та и съобщенията
общенията
структура“
железопътен у частък
Русе – Каспичан
Изг ра ж дане на интермодален терминал
СН – Министерство Н а ц и о н а л н а к о м п а н и я
Министерство на транспорв Северен централен
на транспорта и съ- „ Ж е л е з о п ъ т н а и н ф р а та и съобщенията
район на планиране в
общенията
структура“
България – Русе
Подобряване на безопасността на движение
по пътищата в Репу- Държавна агенция „Безоблика България чрез пасност на движението по
създаване на условия за пътищата“
устойчиво управление
на пътната безопасност

-

Държавна агенция „Безопасност на движението
по пътищата“ с партньор
А генци я „Пътна инфраструктура“

„Осиг у ряване на устойчива транспортна
свърза но с т ч р е з из г ра ж дане на Eтап 3
„Метрополитен“ – ЕАД
от Линия 3 на метрото
в София – метростанц и я „ Х а д ж и Д и м итър“ – ж.к. „Левски-Г“

-

„Метрополитен“ – ЕАД

БРОЙ 54

Инвестиция

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Структура за наблюОтговорно ведомство/орга- дение и докладване
низация
(СНД)/Структура за
наблюдение (СН)

„Зелена мобилност“ –
пилотна схема за подкрепа на устойчивата
г р а д с к а м о б и л н о с т Министерство на регионалчрез мерки за развитие ното развитие и благоустройна екологични, безо- ството
пасни, функционални
и енергийно ефективни
транспортни системи

СНД

С Т Р. 1 1

Краен получател

Съгласно Постановление
№ 114 от 8 юни 2022 г. за
определяне на детайлни
п ра ви ла за п редос та вяне на средства на крайни
получатели от Механизма
за възстановяване и устойчивост

Програма за изгражд а н е/д о и з г р а ж д а н е/
реконструкция на водоснабдителни и канаСН – Министерство
Министерство на регионаллизационни системи,
на регионалното
„Бъ л гарск и ВиК холното развитие и благоустройвключително пречист
развитие и благоу- динг“ – ЕАД
ството
вателни станции за отстройството
падъчни води за агломерациите между 5000
и 10 000 е.ж.
Цифровизация за комплексно у п равление, Министерство на околната
контрол и ефективно среда и водите
използване на водите

-

Министерство на околната
среда и водите с партньори

Ук реп ва не, дора звитие и надграждане на
Единната информаци- Висш съдебен съвет
онна система на съдилищата

-

Висш съдебен съвет

Цифровизация на
к л ючови с ъдоп роизводствени процеси в Върховен административен
системата на админи- съд
стративното правораздаване

-

Върховен административен съд

Трансформация на съществуващата в Прокуратурата на Република
България информационна и ком у никаци- Прокуратура на Република
онна инфраструктура България
в нов тип – отказоустойчива, резервирана,
производителна и защитена

-

Прокуратура на Република
България

Подо бря ва не на к ачест во т о и уст ой чи- Министерство на вътрешвостта на услугите в ните работи
сферата на сигурността

-

Министерство на вътрешните работи

С Т Р.

12

Инвестиция

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Структура за наблюОтговорно ведомство/орга- дение и докладване
низация
(СНД)/Структура за
наблюдение (СН)

БРОЙ 54

Краен получател

Въвеждане на способи
за алтернативно разрешаване на спорове
в съдебната система
в България – пилотно
въвеждане на задължителна медиация; доизграждане на мрежата
от съдебни центрове Висш съдебен съвет
във всички окръжни
райони на ст раната;
разработване на стратегия за пълноценно
използване на дру ги
а лтернативни способи за разрешаване на
спорове

-

Висш съдебен съвет

Подкрепа на пилотна
фаза за въвеждане на
строително-информац ион но т о модел и раМинистерство на регионалне в инвестиционното
ното развитие и благоустройпроектиране и строиството
телството като основа
за цифрова реформа на
строителния сектор в
България

-

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Единна информационна система по устройМинистерство на регионалство на територията,
ното развитие и благоустройинвестиционно проекството
тиране и разрешаване
на строителството

-

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Дигитализиране на информационни масиви в
администрацията, съ- Администрация на Минисдържащи регистрови терския съвет
данни, и е-удостоверяване от регистри

СНД

Съгласно Постановление
№ 114 от 8 юни 2022 г. за
определяне на детайлни
п ра ви ла за п редос та вяне на средства на крайни
получатели от Механизма
за възстановяване и устойчивост

Надграждане на Цент ър а з а а е р око с м ическ и наблюдени я
(Ц А Н) – М и н ис т ер с т во на вът реш н и т е
работи, с цел достигане Министерство на вътрешна национално значе- ните работи
н ие в ко см и че ск ат а
политика и изпълнение на европейските
изисквания и ползите
за хората

-

Министерство на вътрешните работи

Инструмент за по-добро стратегическо плаНационален статистически
ниране и управление на
институт
изпълнението на стратегически документи

-

Национален статистически
институт

БРОЙ 54

Инвестиция

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Структура за наблюОтговорно ведомство/орга- дение и докладване
низация
(СНД)/Структура за
наблюдение (СН)

Осигуряване на адекватна информационна
и а дминист рат ивна
Министерство на финансите
среда за изпълнение
на Плана за възстановяване и устойчивост

С Т Р. 1 3

Краен получател

-

Министерство на финансите с партньор Института по
публична администрация

Модернизиране на дъл- Министерство на труда и
госрочната грижа
социалната политика

СНД

Съгласно Постановление
№ 114 от 8 юни 2022 г. за
определяне на детайлни
п ра ви ла за п редос та вяне на средства на крайни
получатели от Механизма
за възстановяване и устойчивост

Предоставяне на пом о щ н и с р е д с т в а з а Министерство на труда и
лица с трайни увреж- социалната политика
дания

-

М и н ис т ерс т во на т ру да
и социалната политика с
партньори

Развитие на социална- Министерство на труда и
та икономика
социалната политика

-

Министерство на труда и
социалната политика

Модерн изи ра не на
СН – Министерство
Министерство на труда и
А г ен ц и я та за соц иа л но
Агенцията за социално
на труда и социалсоциалната политика
подпомагане
подпомагане
ната политика
М о д е р н и з и р а н е н а Министерство на труда и
Агенцията по заетостта социалната политика

СН – Министерство
на труда и социал- Агенцията по заетостта
ната политика

Развитие на културниНационален фонд „Култура“
те и творчески сектори

СНД

Съгласно Постановление
№ 114 от 8 юни 2022 г. за
определяне на детайлни
п ра ви ла за п редос та вяне на средства на крайни
получатели от Механизма
за възстановяване и устойчивост – държавни и
общински културни институти, културни организации, независими артисти
и общини

Дигитализация на колекции на музеи, биб- Министерство на културата
лиотеки и архиви

-

Министерство на културата с партньори

Модерн изи ра не на
Министерство на здраве
лечебни заведения за
опазването
болнична помощ

-

Министерство на здраве
опазването

Центрове за интервенционална диагностика
Министерство на здраве
и ендоваскуларно лечеопазването
ние на мозъчно-съдови
заболявания

-

Министерство на здраве
опазването

Модернизация на псиМинистерство на здраве
хиатричната помощ в
опазването
България

-

Министерство на здраве
опазването

Изграждане на система
за оказване на спешна Министерство на здраве
медицинска помощ по опазването
въздуха

-

Министерство на здраве
опазването

С Т Р.

14

Инвестиция

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Структура за наблюОтговорно ведомство/орга- дение и докладване
низация
(СНД)/Структура за
наблюдение (СН)

БРОЙ 54

Краен получател

Национална дигитална
Министерство на здраве
платформа за медицинопазването
ска диагностика

-

Министерство на здраве
опазването

Подобряване на Националната система за Министерство на вътрешспешни комуникации ните работи
112

-

Министерство на вътрешните работи и партньори

СНД

Съгласно Постановление
№ 114 от 8 юни 2022 г. за
определяне на детайлни
п ра ви ла за п редос та вяне на средства на крайни
получатели от Механизма
за възстановяване и устойчивост

Развитие на извънбол- Министерство на здраве
ничната помощ
опазването

Реформа

Водещо ведомство/организация

Реформа на предучилищното, училищното образо- Министерство на образованието и науката, Министервание и ученето през целия живот
ство на труда и социалната политика
Реформа във висшето образование

Министерство на образованието и науката

Изпълнение на обща политика за развитие на научните изследвания, иновациите и технологиите в
полза на ускорено икономическо и социално развитие на страната

Министерство на иновациите и растежа, Министерство на образованието и науката

Изграждане на механизъм за привличане на индустриални инвестиции и развитие на индустриални
екосистеми

Министерство на иновациите и растежа

Създаване на Национален фонд за декарбонизация

Министерство на енергетиката

Улесняване и повишаване ефективността на инвестиции в енергийна ефективност на многофамилни
жилищни сгради

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Разработване на дефиниция и критерии за „енергийна бедност“ за домакинствата в Закона за енергетиката за целите на либерализацията на пазара
и финансирането на проекти за енергийна ефективност

Министерство на енергетиката

Механизъм за финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми източници заедно
със сметките за енергия

Министерство на енергетиката

Обслужване на едно гише

Стимулиране на производството на електроенергия от ВЕИ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на енергетиката, Агенцията
за устойчиво енергийно развитие
Министерство на енергетиката

БРОЙ 54

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

Реформа

Водещо ведомство/организация

Изготвяне и приемане на Национална пътна карта за подобряване на условията за разгръщане на
потенциала за развитие на водородните технологии и механизмите за производство и доставка на
водород

Министерство на иновациите и растежа

Либерализация на пазара на електрическа енергия

Министерство на енергетиката

Създаване на Комисия за енергиен преход за изМинистерство на енергетиката, Министерство на околработването на Пътна карта към климатична нената среда и водите
утралност
Декарбонизация на енергийния сектор

Министерство на енергетиката

Подобряване на корпоративното управление на
държавните компании в енергийния сектор

Министерство на енергетиката

Изграждане на структура за управление на Националната екологична мрежа

Министерство на околната среда и водите

Актуализиране на стратегическата рамка на аграрния сектор

Министерство на земеделието

Разработване и прилагане на ефективна политическа и регулаторна рамка

Министерство на транспорта и съобщенията

Ефективно използване на радиочестотния спектър

Министерство на транспорта и съобщенията

Създаване на благоприятна инвестиционна среда

Министерство на транспорта и съобщенията

Актуализиране на стратегическата рамка на транспортния сектор

Министерство на транспорта и съобщенията

Концептуално ново управление на безопасността
на движението по пътищата в единна интегрирана
стратегическа рамка за периода 2021 – 2030 г.

Държавна агенция „Безопасност на движението по
пътищата“

Реформа за устойчивата градска мобилност

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Осигуряване на ефективен достъп до интегриран
обществен транспорт

Eлектрическа мобилност

Министерство на транспорта и съобщенията
Министерски съвет (Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, Министерство на иновациите и растежа, Министерство на околната среда и
водите)

Нов регионален подход с пряко въвличане на
местните общности в управлението на средствата
от европейските фондове и инструменти

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Продължаване на реформата във водния сектор

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Достъпно, ефективно и предвидимо правосъдие

Министерство на правосъдието

С Т Р.
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Реформа

Противодействие на корупцията
Разширяване на използването на алтернативни
способи за разрешаване на спорове и въвеждане
на медиация, задължителна по някои видове дела
Укрепване на процедурата по несъстоятелност
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Водещо ведомство/организация
Министерство на правосъдието

Министерство на правосъдието/Висш съдебен съвет

Министерство на правосъдието

Цифрова реформа на българския строителен сектор

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Регистрова реформа за разгръщане потенциала на
електронното управление за подобряване на бизнес средата

Администрация на Министерския съвет

Подобряване на рамката за управление на държав- Министерство на финансите/Агенцията за публичните
ните предприятия
предприятия и контрол
Подобряване на рамката за борба с изпирането
на пари

Министерство на финансите/Държавната агенция за
национална сигурност

По-високо качество и предсказуемост на законодателния процес в рамките на Народното събрание

Народно събрание

Обществени поръчки

Министерство на финансите/Агенцията за обществени
поръчки

Разрастване България

Министерство на иновациите и растежа, Министерство на икономиката и индустрията

Съвет за икономически анализи

Администрация на Министерския съвет

Реформа в сферата на минималните доходи

Министерство на труда и социалната политика

Реформа в областта на социалните услуги

Министерство на труда и социалната политика

Актуализиране на стратегическата рамка на сектор
„Здравеопазване“

Министерство на здравеопазването

Развитие на електронното здравеопазване и на Националната здравна информационна система

Министерство на здравеопазването

Подобряване на привлекателността на здравните
професии и насърчаване на по-балансираното разпределение на здравните специалисти на територията на цялата страна

Министерство на здравеопазването

Подобряване на достъпа до първична и извънболнична помощ

Министерство на здравеопазването

Подобряване на достъпа до превантивни скринингови дейности

Министерство на здравеопазването

Съвременно здравно образование в българското
училище

Министерство на здравеопазването

2

3

Име,
презиме,
фамилия

4

6

7

8

Срок на
трудовото
правоотношение
Минимален размер на основната
месечна заплата
(в лв.)
9

Брутна Забемесечна лежка
заплата
(в лв.)
13
14

Приложение № 3
към чл. 12, ал. 4

Размер на възнаграждението
Максимален раз- Индивидуална Допълнително възнаграждемер на основната основна месеч- ние за придобит трудов стаж
месечна заплата
на заплата
и професионален опит
(в лв.)
(в лв.)
(в лв.)
10
11
12

2

1

3

Численост, брой
4

Код по НКПД

Минимални изисквания
Образователна степен Професионален опит (години)
5
6

Минимален ранг
7

8

Максимален размер
на заплатата (в лв.)

9

Забележка

2

3

4

5

4220

6

Притежавано от
лицето образование
7

8

9

Индивидуална
Възнаграждение Основно месечно възнаосновна месечна
за ранг
граждение (9=7+8)
заплата

Допълнителни възнаграждения
За придобит трудов стаж и проф. опит
Други възнаграждения
%
Сума
10
11
12

13

Брутно месечно
възнаграждение
(13=9+11+12)
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Ръководител на проект/инвестиция:
Ръководител на звеното по човешки ресурси:
Ръководител на финансовото звено:

1

№
Име,
Срок
Длъж- Код по
по презиме,
на доност НКПД
ред фамилия
говора

УТВЪРДИЛ:
ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОИМЕННО РАЗПИСАНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО И/ИЛИ УПРАВЛЕНИЕТО
НА ИНВЕСТИЦИИ ПО НПВУС КРАЕН ПОЛУЧАТЕЛ – АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОРГАНИТЕ ПО ЧЛ. 340 ОТ ЗСВ
На:
В сила от:

Ръководител на проект/инвестиция:
Ръководител на звеното по човешки ресурси:
Ръководител на финансовото звено:

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА
И ДЛЪЖНОСТНИ НАИМЕНОВАНИЯ

ДЪРЖАВЕН

№ по
ред

УТВЪРДИЛ:
ДОП Ъ Л Н И Т Е Л НО Д Л Ъ Ж НОС Т НО РА ЗП ИС А Н И Е З А ОС И Г У РЯ ВА Н Е Н А Д Е Й НОС Т И Т Е ПО ИЗП Ъ Л Н Е Н И Е Т О И / И Л И
УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИИ ПО НПВУ С КРАЕН ПОЛУЧАТЕЛ – АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОРГАНИТЕ ПО ЧЛ. 340 ОТ ЗСВ
На:
В сила от:

5

НаименоНаименование
Длъжностно
Код по
вание на
на длъжностнониво от КДА
НКПД
длъжността
то ниво от КДА

Ръководител на проект/инвестиция:
Ръководител на звеното по човешки ресурси:
Главен счетоводител:

1

№
Инвестипо
ция
ред

УТВЪРЖДАВАМ:
ДОП ЪЛНИТЕЛНО ПОИМЕННО РАЗПИСА НИЕ Н А ДЛ ЪЖ НОС ТИТЕ ЗА ОСИГ У РЯВА НЕ Н А ДЕЙНОС ТИТЕ ПО ИЗП ЪЛНЕНИЕ
НА ОПЕРАТИВНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ПО ЧЛ. 4, АЛ. 2 ЗА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ
На:
В сила от:

Приложение № 2
към чл. 12, ал. 4
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158
ОТ 7 ЮЛИ 2022 Г.

за създаване на Национален съвет
по психично здраве
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Създава Национален съвет по
психично здраве към Министерския съвет,
наричан по-нататък „Национален съвет“.
(2) Националният съвет е постоянно действащ консултативен орган към Министерския
съвет за осъществяване на координаци я,
сътрудничество и консултации при изпълнението и мониторинга на Националната
стратегия за психично здраве на гражданите
на Република България 2021 – 2030 г., приета
с Решение № 388 на Министерския съвет от
2021 г., наричана по-нататък „Стратегията“.
Чл. 2. (1) Съставът на Националния съвет
включва:
1. председател – министърът на здраве
опазването;
2. членове – заместник-министър на труда и
социалната политика, заместник-министър на
образованието и науката, заместник-министър
на регионалното развитие и благоустройството,
заместник-министър на правосъдието и по
един представител на Националната здравноосигурителна каса, Националния център по
обществено здраве и анализи, Българския лекарски съюз, Медицинския университет – София, Медицинския университет – Пловдив,
Медицинския университет – Варна, Медицинския университет – Плевен, Медицинския
факултет на Тракийския университет – Стара
Загора, Българската психиатрична асоциация
и на представителните организации за защита
правата на пациентите.
(2) Представителите по ал. 1 се определят
от съответния министър или ръководител на
ведомство или организация.
(3) Представителят по ал. 1 на представителните организации за защита правата на
пациентите се определя от организациите,
признати по реда на чл. 86в от Закона за
здравето.
(4) Съответните министри и ръководители
на ведомства и организации определят за всеки
член и по един резервен член, който може да
замества титуляря в състава на Националния
съвет за участие в заседанията. Когато на
член на Националния съвет са отнети представителните му правомощия, съответните
министри и ръководители на ведомства и
организации уведомяват за това председателя
на Националния съвет, като предлагат нов
член на неговото място.
(5) Членовете на Националния съвет изразяват становищата на министерствата, ведомствата и организациите, които представляват.
(6) Поименният състав на Националния
съвет се определя със заповед на министъра
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на здравео пазването по предложение на съответните министри, ръководители на ведомства
и организации.
Чл. 3. Член на Националния съвет се освобождава предсрочно:
1. по негова молба;
2. при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си в Националния съвет,
продължила повече от две поредни заседания;
3. ако бъде осъден за умишлено престъп
ление от общ характер.
Чл. 4. (1) Националният съвет:
1. обсъжда и прави предложения за интегриране на междусекторните политики в
областта на психичното здраве за постигане на
стратегическите цели, заложени в Стратегията;
2. прави предложения за разработването
на проекти на нормативни актове с цел ефективно провеждане на политиките в областта
на психичното здраве и за постигане на стратегическите цели, заложени в Стратегията;
3. прави предложения за разработването
и актуализирането на проекти на програми,
планове за действие и други документи в
изпълнение на Стратегията и съдейства за
координацията при тяхното разработване и
актуализиране;
4. обсъжда информации и конкретни проб
леми и дава становища по анализи и доклади,
които имат отношение към изпълнението на
Стратегията;
5. при необходимост може да създава експертни групи по отделни въпроси, свързани
с изпълнението на Стратегията;
6. изго т вя оценка на нап ред ъка и на
окончателните резултати от изпълнението
на Стратегията.
Чл. 5. Националният съвет координира
отговорностите на отделните министерства,
ведомства и организации съгласно Стратегията.
Чл. 6. (1) Националният съвет осъществява
дейността си, като провежда заседания не
по-малко от два пъти годишно при създаване на съответната техническа организация,
включително за видеоконферентна връзка
или друг подходящ начин, на които обсъжда
въпроси, които са от негова компетентност,
и приема решения.
(2) При необходимост Националният съвет
се свиква на извънредни заседания.
(3) За проведените заседания и приетите
от Националния съвет решения се съставя
протокол.
(4) Заседанията се свикват от председателя
или по инициатива най-малко на една трета
от членовете му.
(5) Поканите за свикване на заседание,
дневният ред и материалите за заседанието
се изпращат на членовете на Националния
съвет не по-късно от 5 работни дни преди
датата на заседанието.
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(6) Срокът по ал. 5 може да бъде съкратен
при възникнала спешна необходимост от провеждане на заседание. В тези случаи поканите
за свикване, дневният ред и материалите за
заседанието се изпращат в срок до 2 работни
дни преди датата на заседанието.
(7) Всеки член може да прави мотивирани предложения за допълване на дневния
ред в срок до 2 работни дни преди датата на
заседанието.
(8) Заседанията се провеждат, ако присъстват повече от половината от членовете
на Националния съвет. Решенията се приемат
с обикновено мнозинство.
(9) Членовете на Националния съвет участват в заседанията лично.
(10) В заседанията могат да участват без
право на глас и представители на неправителствени организации и на здравни и лечебни
заведения и други лица по покана на председателя на Националния съвет.
Чл. 7. (1) Председателят на Националния
съвет:
1. представлява Националния съвет;
2. насрочва, определя дневния ред и ръководи заседанията на Националния съвет;
3. утвърждава протоколите от заседанията
на Националния съвет;
4. внася на заседание на Министерския
съвет ежегодния доклад за дейността на Националния съвет.
(2) Функциите на председателя в негово
отсъствие се изпълняват от определен от него
член на Националния съвет.
Чл. 8. (1) Оперативната координация на
работата на Националния съвет се осъществява от секретаря на Националния съвет,
който е служител на Министерството на
здравео пазването. Секретарят се определя
със заповедта по чл. 2, ал. 6 по предложение
на министъра на здравео пазването.
(2) Секретарят на Националния съвет:
1. организира провеждането на заседанията
на Националния съвет;
2. изготвя протоколите от заседанията на
Националния съвет, които съдържат данни за:
датата и часа на провеждане на заседанието,
присъствалите членове на Националния съвет
и другите поканени допълнително представители на неправителствени организации и на
здравни и лечебни заведения и други лица,
дневния ред и приетите решения;
3. съхранява документацията на Националния съвет.
Чл. 9. Председателят и членовете на Националния съвет, както и другите участници,
ако има такива, не получават възнаграждение
за участието си в заседанията на Националния съвет.
Чл. 10. Техническото подпомагане на работата и административното обслужване на
Националния съвет се осигуряват от Министерството на здравео пазването.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 21, ал. 1 и чл. 22а, ал. 1 от Закона
за администрацията.
§ 2. Поименният състав на Националния
съвет се определя в едномесечен срок от
влизането в сила на постановлението.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4221

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159
ОТ 7 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/транс
фери за 2022 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 2022 г., приета с Пос
тановление № 94 на Министерския съвет от
2022 г. (ДВ, бр. 41 от 2022 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. в размер 402 195 лв.
за изплащане на стипендии на учениците от
общинските и частните училища и на стипендии и еднократно финансово подпомагане
на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на културата,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 44 145 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на културата – 358 050 лв.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1,
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 2022 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2
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“, бюджетна програма „Обучение на
кадри в областта на изкуството и културата“,
по бюджета на Министерството на културата
за 2022 г.
(2) Със сумата 240 195 лв. да се увеличат
показателите по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
(3) Със сумата 358 050 лв. да се увеличат
показателите по чл. 17, ал. 3, т. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
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(4) По бюджета на Министерството на
културата за 2022 г., „Политика в областта 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“, се създава
администриран разходен параграф „Стипендии
на деца с изявени дарби“ в размер на сумата
по чл. 1, ал. 1, т. 2.
Чл. 4. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на културата за 2022 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 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от
Закона за публичните финанси, чл. 74, ал. 1
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г. и чл. 2 от Постановление
№ 94 на Министерския съвет от 2022 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на
деца с изявени дарби от държавни, общински
и частни училища през 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на културата и на
кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 6
юли 2022 г.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
Приложение
към чл. 1, ал. 1, т. 1
Разпределение на допълнителни трансфери
за доизплащане от общинските и частните
училища на стипендии на ученици по раздел
I на Програмата на мерките за закрила на
деца с изявени дарби от държавни, общин
ски и частни училища от 2021 година през
2022 година
Община

Област

Средства за
Общо
стипендии на
(лв.)
ученици от
общински и
частни училища
(лв.)

Благоевград Благоевград

6885

6885

Бургас

Бургас

945

945

Варна

Варна

11 340

11 340

Велико
Търново

Велико
Търново

810

810

ВЕСТНИК
Община
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Област

Средства за
Общо
стипендии на
(лв.)
ученици от
общински и
частни училища
(лв.)

Враца

Враца

1620

1620

Казанлък

Стара
Загора

1620

1620

Кюстендил

Кюстендил

4590

4590

Пловдив

Пловдив

4050

4050

Пордим

Плевен

1620

1620

Русе

Русе

3240

3240

Столична
община

София
2565

2565

Самоков

Софияобласт

810

810

Смолян

Смолян

810

810

Чепеларе

Смолян

1620

1620

Шумен

Шумен

1620

1620

ОБЩО

44 145
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160
ОТ 7 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на културата
за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на културата
за 2022 г. в размер 1 160 000 лв. за културна
програма на българските културни институти в чужбина.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г. за изпълнение на
политики в област „Култура и изкуства“ за
финансова подкрепа в областта на културата и изкуствата по чл. 1, ал. 5, т. 10.3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на културата за 2022 г. по „Политика
в областта на създаване и популяризиране на
съвременно изкуство в страната и в чужбина
и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Популяризиране
на българската култура в чужбина“.
(2) Със сумата 1 160 000 лв. да се увеличат
утвърдените показатели по чл. 17, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г.
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Чл. 3. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на културата за 2022 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 1, а л. 5, т. 10.3 от
Закона за държавни я бюд жет на Република
Българи я за 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на минист ъра на к улт у рата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
ден я на обнарод ва не т о м у в „Държ а вен
вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4223

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161
ОТ 7 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на транспорта
и съобщенията за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на транспорта
и съобщенията за 2022 г. за „БДЖ – Пътничес
ки превози“ – ЕООД, в размер на 1 000 000 лв.
за извършване на обществена превозна услуга – безплатен превоз на украински граждани
под временна закрила след първоначалната
фаза на приемане и настаняване, с железопътен и автобусен транспорт на територията на
Република България до определените населени
места на отсядане.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходи и/или трансфери
по централния бюджет за 2022 г.
(3) Със средствата по ал. 1 да се увеличат
разходите по „Политика в областта на транспорта“, бюджетна програма „Организация,
управление на транспорта, осигуряване на
безопасност, сигурност и екологосъобразност“, по бюджета на Министерството на
транспорта и съобщенията за 2022 г.
(4) По бюджета на Министерството на
т ранспорта и съобщени я та за 2022 г. по
„Политика в областта на транспорта“, бюджетна програма „Организация, управление
на транспорта, осигуряване на безопасност,
си г у рнос т и еколог ос ъ обра знос т“, да с е
създаде администриран разходен параграф

ВЕСТНИК
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„Безплатен превоз на украински граждани“
в размер на 1 000 000 лв.
(5) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 25, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
Чл. 2. Министърът на транспорта и съобщенията да извърши необходимите промени
по бюджета на Министерството на транспорта
и съобщенията за 2022 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 74, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на транспорта и
съобщенията.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4224

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162
ОТ 7 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на културата за 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на културата за 2022 г.,
както следва:
1. увеличава утвърдените разходи, в т.ч.
по показател „Персонал“ по „Политика в
областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство“ с 360 416 лв., в
т.ч. увеличение по бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство“
с 310 449 лв. и увеличение по бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото
културно наследство и визуалните изкуства“
с 49 967 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи, в т.ч.
по показател „Персонал“ по „Политика в
областта на създаване и популяризиране на
съвременно изкуство в страната и в чужбина
и достъп до качествено художествено образование“ със 137 749 лв., в т.ч. увеличение по
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бюджетна програма „Сценични изкуства“ с
28 672 лв., увеличение по бюджетна програма
„Популяризиране на българската култура в
чужбина“ с 34 264 лв., увеличение по бюджетна програма „Гарантиране защитата на
интелектуалната собственост“ с 32 286 лв.,
увеличение на бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската култура
и изкуства, и на българския книжен сектор,
библиотеки и читалища“ с 42 527 лв.;
3. увеличава утвърдените разходи, в т.ч. по
показател „Персонал“ по бюджетна програма
„Администрация“ с 51 090 лв.;
4. намалява капиталовите разходи по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в
чужбина и достъп до качествено художествено
образование“, бюджетна програма „Сценични
изкуства“, с 549 255 лв.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, т. 4 да се намалят показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2022 г.
Чл. 3. Министърът на културата да извърши налагащите се промени по бюджета на
Министерството на културата за 2022 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 и 2 от Закона за публичните
финанси и чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4225
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 163
ОТ 8 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на промени по бюджета на
Министерския съвет за 2022 г. във връзка с
увеличаване капитала на търговско дружество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени по бюджета на
Министерския съвет за 2022 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на
бюджетното салдо за сметка на централния
бюджет в размер 45 000 000 лв. за увеличаване капитала на „Български пощи“ – ЕАД,
гр. София.
Чл. 2. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши съответните промени по
бюджета на Министерския съвет и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2022 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 1 от Закона за публичните
финанси и чл. 111, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя
по ефективно управление и на главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Калина Константинова
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4279

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности
извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здраве
опазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни
заведения (обн., ДВ, бр. 29 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2019 г., бр. 83 от 2020 г., бр. 71 от
2021 г. и бр. 33 от 2022 г.)
§ 1. В приложение № 1 към чл. 15, ал. 2, чл. 40, ал. 1, чл. 47, ал. 2, чл. 47б, ал. 2 и чл. 47в,
ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 „Стойности на медицинските дейности по чл. 26 и 27“:
а) редове 1.1 – 1.5 се изменят така:
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„
за стационарно лечение по чл. 26, т. 1 с непрекъснат 24-часов престой на лица с продължителност до 3 месеца за пациенти с бацилоотделяне и до 2 месеца за пациенти
без бацилоотделяне:
а) за леглоден лечение без мултилекарствена резистентност в клиники/отделения с
III ниво на компетентност
б) за леглоден лечение без мултилекарствена резистентност в клиники/отделения с
II ниво на компетентност
в) за леглоден лечение с мултилекарствена резистентност в клиники/отделения с III
ниво на компетентност
г) стойността на 1 преминал болен по букви „а“ – „в“ се коригира с коефициент за
тежест от 2,5 за пациенти с коинфекция със СПИН и 1,5 за деца.
1.1.
*Забележки:
*1. В случаите на терапевтичен неуспех лечението продължава след разрешение от Министерството на здравеопазването. Лечебните заведения, които лекуват стационарно
пациенти с мултилекарствена резистентност и екстензивна лекарствена резистентност
и деца с тежки форми на туберкулоза, отчитат хоспитализациите и свързаните с тях
дейности ежемесечно. В този случай Министерството на здравеопазването заплаща
авансово отчетената дейност и при дехоспитализацията извършва прихващане на отчетената и авансово заплатена дейност.
*2. При наличие на резистентна туберкулоза стационарното лечение продължава не повече
от 12 месеца, освен в случаите на терапевтичен неуспех и невъзможност за обезбациляване в посочения срок.
за извършен и отчетен преглед по чл. 26, т. 2 – ежемесечно за пациенти с поставена
диагноза „латентна туберкулозна инфекция“ и отчитани под код МКБ 10-Z 29.2
1.2.
за изследвано контактно и суспектно лице и отчетено под код МКБ 10-Z 11.1, Z 83.1,
Z 91.8, Z 03.0
1.3. за извършен и отчетен преглед по чл. 26, т. 3
за ежедневно провеждане на пряко наблюдавано лечение и проследяване на пациент
с активна туберкулоза без бацилоотделяне в интензивна фаза на лечение, както и
пациенти с мултилекарствена резистентност без бацилоотделяне в продължителна1.4. та фаза на лечение в амбулаторни условия при пряк наблюдаван ежедневен прием
на лекарствените продукти от медицинско лице с продължителност до 2 месеца за
пациенти без бацилоотделяне и до 12 месеца за пациенти с мултилекарствена резистентност без бацилоотделяне
за ежемесечно провеждане на лечение и проследяване в амбулаторни условия на
пациент с активна туберкулоза в продължителна фаза на лечение:
1.5.
– до 6 месеца на пациенти с първоначална диагноза „туберкулоза с бацилоотделяне“, и
– до 4 месеца на пациенти с първоначална диагноза „туберкулоза без бацилоотделяне“

„

100 лв.
90 лв.
110 лв.

30 лв.
65 лв.
65 лв.

10 лв. на
ден

10 0 лв.
на месец

“

б) ред 1.7 се изменя така:

за продължително лечение и рехабилитация на пациенти с туберкулоза и с неспецифични
белодробни заболявания по чл. 26, т. 4 и чл. 27 за леглоден лечение:
– не по-малко от 20 дни за пациенти с туберкулоза
– 14 дни за пациенти с неспецифични белодробни заболявания (възрастни)
– 10 дни за пациенти с неспецифични белодробни заболявания (деца)
*Забележки:
1.7.
50 лв.
*1. Случаите на рехоспитализация в рамките на 180 дни от датата на предходна хоспитализация в същото лечебно заведение не се заплащат, с изключение на случаите на рехоспитализация на деца и пациенти с туберкулоза.
*2. В случаите на продължително лечение на деца в детски специализирани болници за продължително лечение и/или рехабилитация в областта на пневмологията и фтизиатрията
по чл. 3 стойността се коригира с коефициент за тежест 1,20.

„

2. В т. 2 „Стойности на медицинските дейности по чл. 33“ ред 2.2 се изменя така:

2.2. за лечение по чл. 33, т. 2

“

63 лв. на ден за пациент за 10-дневен
курс на лечение, но не повече от 1
курс на година

“
3. В т. 4 „Стойности на медицинските дейности по чл. 41“ редове 4.1 – 4.3 се изменят така:
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„
за лечение по чл. 41, т. 1:
а) за леглоден в структура със:
– III ниво на компетентност
– II ниво на компетентност
– I ниво на компетентност
*Забележка.
4.1. Когато център за психични заболявания няма придобито ниво на компетентност, той
получава заплащане в размер на 75 на сто от стойностите за I ниво на компетентност
до придобиване на ниво, но не повече от 6 месеца.
б) цената на всеки леглоден по буква „а“, когато е проведен при висока степен на зависимост от грижи, но не повече от 10 дни за една хоспитализация, или е проведен за
лечение на деца, се завишава с 80 на сто
в) за ден с проведена рехабилитация чрез трудотерапия при стационарно лечение
за лечение по чл. 41, т. 2:
а) за леглоден в структура със:
– III ниво на компетентност
– II ниво на компетентност
– I ниво на компетентност
4.2. *Забележка.
Когато център за психични заболявания няма придобито ниво на компетентност, той
получава заплащане в размер на 75 на сто от стойностите за I ниво на компетентност
до придобиване на ниво, но не повече от 6 месеца.
б) цената на всеки леглоден по буква „а“, когато е проведен при висока степен на зависимост от грижи или е проведен за лечение на деца, се завишава с 50 на сто
за лечение по чл. 41, т. 3:
– III ниво на компетентност
– II ниво на компетентност
I ниво на компетентност
4.3. –*Забележка.
Когато лечебното заведение няма придобито ниво на компетентност, то получава заплащане в размер на 75 на сто от стойностите за I ниво на компетентност до придобиване
на ниво, но не повече от 6 месеца.

4. В т. 5 „Стойности на медицинските
дейности по чл. 45“:
а) в т. 5.1 накрая се добавя „и в други
случаи, предвидени в нормативни актове“;
б) в т. 2 от част „Забележки“ след думите
„и 5.4“ се поставя запетая и се добавя „както
и решенията по т. 5.1, предложение второ,
свързани с помощни средства, медицински
изделия, приспособления и съоръжения за
хората с увреждания“.
5. В т. 7 „Критерии за определяне на общ
финансов ресу рс на лечебните заведени я
за болнична помощ, които оказват спешна
медицинска помощ на пациенти със спешни
състояния, преминали през спешните отделения и нехоспитализирани в същото лечебно
заведение“ т. 1.2 се изменя така:
„1.2. Среден месечен разход за 1 лекар в
лекарски екип – 2000 лв., и среден месечен
разход за 1 специалист по здравни грижи в екип
от специалисти по здравни грижи – 1500 лв.“
6. В т. 7а „Стойности и критерии за определяне на общ финансов ресурс на лечебните
заведения за болнична помощ за поддържане
на капацитет за 24-часов непрекъснат режим
за работа, осигуряващ готовност за извършване
на медицинска дейност при разпространение
на заразни болести“, в част „А“ т. 3 се изменя
така:
„3. среден разход на 1 легло на годишна
база при следните критерии:
– за клиники/отделения от първо ниво на
компетентност – 20 000 лв.;

65 лв.
60 лв.
50 лв.

3 лв.
65 лв.
60 лв.
50 лв.

52 лв.
48 лв.
40 лв.

“
– за клиники/отделения от второ ниво на
компетентност – 40 000 лв.;
– за клиники/отделения от трето ниво на
компетентност – 48 000 лв.;“.
§ 2. В приложение № 2 към чл. 19, ал. 1
„Електронен месечен отчет за дейността на
лечебното заведение“ в т. 5.1 в текста преди
отчетната форма накрая се добавя „и в други
случаи, предвидени в нормативни актове“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Дейностите, извършени от 1 януари
2022 г. от лечебни заведения със сключен договор за субсидиране през 2022 г., се заплащат
по тази наредба.
§ 4. Лечебните заведения отчитат издадените от 1 януари 2022 г. до 31 юли 2022 г.
актове по § 1, т. 4, буква „а“ едновременно с
отчета за седмия отчетен месец не по-късно
от 8 август 2022 г.
§ 5. Лечебните заведения отчитат влезлите
в сила експертни решения по т. 5.2 и 5.3 и
издадените и отчетени решения на ТЕЛК по
т. 5.4 от приложение № 1 към чл. 15, ал. 2,
чл. 40, ал. 1, чл. 47, ал. 2, чл. 47б, ал. 2 и
чл. 47в, ал. 4 от 1 януари 2022 г. до 31 юли
2022 г., отразени в работната информационна
система на НЕЛК/ТЕЛК, различна от Информационната база данни по чл. 108а от Закона
за здравето, едновременно с отчета за седмия
отчетен месец не по-късно от 8 август 2022 г.
§ 6. През 2022 г. Министерството на здравеопазването доплаща на лечебните заведения
за отчетените дейности по § 3, извършени до
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влизане в сила на тази наредба, и заплаща за
отчетените дейности по § 4 и 5.
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“, с
изключение на § 1, т. 4, буква „б“, който влиза
в сила от 1 юли 2022 г.
Министър:
Асена Сербезова
4172

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 15
от 28 юни 2022 г.

за придобиване на квалификация по про
фесията „Оператор в хранително-вкусовата
промишленост“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният
образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 541020
„Оператор в хранително-вкусовата промишленост“ от област на образование „Производство
и преработка“ и професионално направление
541 „Хранителни технологии“ съгласно Списъка
на професиите за професионално образование
и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт
за придобиването на квалификация по професията 541020 „Оператор в хранително-вкусовата промишленост“ съгласно приложението
към тази наредба определя изискванията за
придобиването на втора степен на професионална квалификация за специалностите
5410201 „Зърносъхранение, зърнопреработка
и производство на фуражи“, 5410202 „Производство и преработка на мляко и млечни
продукти“, 5410203 „Производство на месо,
месни продукти и риба“, 5410204 „Производство на консерви“, 5410205 „Производство на
алкохолни и безалкохолни напитки“, 5410206
„Производство на захар и захарни изделия“,
5410207 „Производство на тютюн и тютюневи
изделия“ и 5410208 „Производство на растителни масла, маслопродукти и етерични масла“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3 и 6

ВЕСТНИК
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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
Ч л. 4. (1) Държ а вн и я т обра зоват елен
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 541020 „Оператор в хранително-вкусовата
промишленост“ включва общата, отрасловата
и специфичната професионална подготовка с
необходимите професионални компетентнос
ти, 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 2022/2023 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 2021/2022 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 № 33 от 2003 г. за
придобиване на квалификация по професията
„Оператор в хранително-вкусовата промишленост“ (ДВ, бр. 17 от 2004 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.

Приложение
към чл. 2
Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията „Оператор
в хранително-вкусовата промишленост“
Професионално направление:
541

Производство на храни и напитки

Наименование на професията:
541020

Оператор в хранително-вкусовата промишленост
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26

ДЪРЖАВЕН

Специалност:

ВЕСТНИК

БРОЙ 54

Степен на
Ниво по
Ниво по
професионална Национална квали- Европейска кваквалификация: фикационна рамка
лификационна
(НКР)
рамка (ЕКР)

5410201 Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи

Втора

3

3

5410202 Производство и преработка на мляко и
млечни продукти

Втора

3

3

5410203 Производство на месо, месни продукти
и риба

Втора

3

3

5410204 Производство на консерви

Втора

3

3

5410205 Производство на алкохолни и
безалкохолни напитки

Втора

3

3

5410206 Производство на захар и захарни изделия

Втора

3

3

5410207 Производство на тютюн и тютюневи изделия

Втора

3

3

5410208 Производство на растителни масла,
маслопродукти и етерични масла

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)
За придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията „Оператор в хранително-вкусовата промишленост“
от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от
ЗПОО (утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД-09-413 от
12.05.2003 г., посл. изм., Заповед № РД-09-4493
от 18.11.2021 г.) изискванията за входящото
м и н и ма л но образоват ел но ра вн и ще к ъм
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 с придобиване на
втора степен на професионална квалификация
е придобита първа степен на професионална квалификация по професия от област на
образование „Производство и преработка“.
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 „Оператор в хранително-вкусовата
промишленост“ или по част от нея чрез
валидиране на придобити с неформално или
информално учене резултати от ученето се
осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г.

за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности,
издадена от министъра на образованието и
науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Операторът в хранително-вкусовата промишленост със специалност „Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на
фуражи“ приема и подготвя зърнена маса за
смилане; изготвя млевни смеси и извършва млевни процеси, отделя зародиш, грис
за консумация и формира потоци брашна.
Опа кова, с ъх ра н я ва и експед и ра г о т ова
продукция, приема, почиства, раздробява и
смила суровини за производство на фуражи,
дозира и смесва компонентите, гранулира и
брикетира комбинирани фуражи. Подготвя и
поддържа личната хигиена, работното място и
технологичното оборудване съгласно изискванията за здравословни и безопасни условия на
труд и санитарно-хигиенните изисквания за
производство на безвредни храни и напитки.
Операторът в хранително-вкусовата промишленост със специалност „Производство
и преработка на мляко и млечни продукти“
окачествява, приема, съхранява и преработва
суровината, полуфабрикати, спомагателни
материа ли за производството на млечни
продукти. Обслужва различни видове машини, апарати, съоръжения и инсталации,
приспособява техни основни връзки, възли
и детайли при производството на мляко и
млечни продукти. Участва в производството
на видове сирене, на масло, на млечнокисели
продукти, на сладолед (приготвя сладоледова
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смес, разфасова, обслужва линия за сладолед).
Разчита технологичните схеми, инструкции
и рецептури. Поддържа личната си хигиена,
хигиена на работното място и на технологичното оборудване съгласно здравословните
и безопасни условия на труд и санитарнохигиенните изисквания за производство на
безвредни храни и напитки.
Операторът в хранително-вкусовата промишленост със специалност „Производство
на месо, месни продукти и риба“ разчита
технологични схеми, инструкции и рецептури
при обслужване на технологично оборудване в
месната промишленост. Извършва обработка
на едри преживни животни (ЕПЖ), дребни
преживни животни (ДПЖ), свине, птици и
други кланични животни, извършва първична обработка на риба, обработва кланични
субпродукти. Извършва първична обработка на кланични трупове от ЕПЖ, свине и
птици – отделяне на сланина, транжиране,
обезкостяване, фасониране, обезжилване и
сортиране. Сортира риба. Нарязва машинно
месни суровини и формира пълнежна маса
за различни видове колбаси. Осолява и маринова месни и рибни суровини – приготвя
саламури, шприцова, тумблира, обработва
с маринатен разтвор. Напълва и оформя
колбасни изделия. Контролира и регулира
параметрите на термичните реж ими при
обработване на месни и рибни продукти и
параметрите на процесите сушене и опушване. Опакова и етикетира готова продукция.
Следи режимите на хладилната обработка и
съхранение на месо, месни продукти и риба.
Поддържа личната хигиена, работното място
и технологичното оборудване съгласно изискванията за здравословни и безопасни условия
на труд и санитарно-хигиенните изисквания
за производство на безвредни храни в месната
промишленост.
Операторът в хранително-вкусовата промишленост със специалност „Производство
на консерви“ окачествява, приема, съхранява суровини, полуфабрикати, спомагателни
материали за производството на консерви.
Обслужва машини, апарати, съоръжения,
инсталации в производството на консерви.
Приспособява техни основни връзки, възли
и детайли. Контролира, регулира режима
на технологичните процеси за производство
на консерви. Поддържа личната хигиена,
работното място и технологичното оборудване съгласно изискванията за здравословни
и безопасни условия на труд и санитарнохигиенните изисквания за производство на
безвредни храни и напитки.
Операторът в хранително-вкусовата промишленост със специалност „Производство на
алкохолни и безалкохолни напитки“ приема,
съхранява и преработва суровините, полуфабрикатите, спомагателните материали в про-

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

изводството на напитки. Обслужва безопасно
различни видове машини, апарати, инсталации
и съоръжения при производството на вино,
оцет, пиво, високоалкохолни напитки, спирт и
безалкохолни напитки. Извежда, контролира и
регулира технологичните процеси. Поддържа
личната хигиена, работното място и технологичното оборудване съгласно изискванията за
здравословни и безопасни условия на труд и
санитарно-хигиенните изисквания за производство на безвредни храни и напитки.
Операторът в хранително-вкусовата промишленост със специалност „Производство на
захар и захарни изделия“ приема, съхранява и
преработва суровини, полуфабрикати и материали при производство на бяла захар, нишесте,
сироп от глюкоза и други нишестени хидролизати, карамелажни изделия, шоколадови
изделия, драже бонбони, фонданови бонбони,
желе бонбони, млечно-маслени бонбони, халва,
локум и тестени захарни изделия. Обслужва
различните видове машини, апарати, уреди,
съоръжения и инсталации при производството
на бяла захар, нишесте, сироп от глюкоза и
други нишестени хидролизати, карамелажни
изделия, шоколадови изделия, драже бонбони,
фонданови бонбони, желе бонбони, млечномаслени бонбони, халва, локум и тестени захарни изделия. Приспособява основни връзки
за транспортиране на суровини, материали
и готови продукти. Извежда, контролира и
регулира технологичните процеси. Поддържа
личната хигиена, работното място и технологичното оборудване съгласно изискванията за
здравословни и безопасни условия на труд и
санитарно-хигиенните изисквания за производство на безвредни храни и напитки.
Операторът в хранително-вкусовата промишленост със специалност „Производство
на тютюн и тютюневи изделия“ класифицира
и окачествява различните видове тютюни,
спомагателни материали, преработка и съхранение. Извършва производителска и промишлена манипулация на тютюна. Подготвя
и контролира процеса на ферментация и
следферментационно съхранение на тютюна.
Подготвя състава на тютюневата смеска за
производство на цигари. Обслужва машини
и съоръжения за преработка на тютюна и
производство на цигари. Обслужва машини
и съоръжения за опаковане на цигарите. Поддържа личната хигиена, работното място и
технологичното оборудване съгласно изискванията за здравословни и безопасни условия на
труд и санитарно-хигиенните изисквания за
производство на безвредни храни и напитки.
Операторът в хранително-вкусовата промишленост със специалност „Производство на
растителни масла, маслопродукти и етерични
масла“ приема, окачествява, подготвя и съхранява основните и спомагателните суровини
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при производството на растителни масла,
маслопродукти и етерични масла. Обслужва
безопасно основните машини и съоръжения
при производството на растителни масла,
маслопродукти, етерични масла; приспособява
основни връзки за транспортиране на суровини, материали и полуфабрикати. Извежда,
контролира и регулира технологичните процеси. Поддържа личната хигиена, работното
място и технологичното оборудване съгласно
изискванията за здравословни и безопасни
услови я на т руд и санитарно-х игиенните
изискв ания за производство на безвредни
храни и напитки.
В работата си операторът в хранителновк усовата промишленост използва лични
предпазни средства. Използва правилно видовете почистващи и дезинфекциращи средства,
препарати и разтвори. Използва правилно
технологични инструкции, схеми и рецептури,
инструкции за безопасна работа и хигиена.
Използва и обслужва инструменти, машини,
апарати, уреди, съоръжения и инсталации,
специфични за професионалната му област.
Използва общите правила за работа с компютър и програмни продукти.
За ефективно изпълнение на задълженията си операторът в хранително-вкусовата
промишленост е необходимо да притежава
технологична дисциплина, отговорност, бързина, сръчност, умения за работа в екип,
инициативност, комуникативност, лоялност,
прецизност и наблюдателност.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
Придобилите професионална квалификация по професията „Оператор в хранителновкусовата промишленост“ могат да продължат
обучението си по друга професия от професионално направление „Производство на храни
и напитки“.
При обучението единиците резултати от
ученето по общата професионална подготовка
и по отрасловата професионална подготовка
се зачитат.
При продължаващото професионално обучение се организира обучение за усвояване
на единиците резултати от ученето, които
лицата не притежават.
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-01-42 от 11.02.2022 г.
Лицата с втора степен на професионална квалификация по професия „Оператор в
хранително-вкусовата промишленост“ могат
да постъпват на работа на длъжности от
единична група 8160 Машинни оператори в
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хранително-вкусовата промишленост, 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 подготов
ка – единна за всички професии с втора степен
на професионална квалификация
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
1.1. РУ 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
икономикa
2.2. РУ Познава основните характеристики
на производствената дейност в предприятие
ЕРУ 3. Предприемачество
3.1. РУ Познава основите на предприемачеството
3.2. РУ Съдейства в екип при формиране
на предприемаческо поведение
ЕРУ по отраслова професионална под
готовка – единна за всички професии от
професионално направление „Хранителни
технологии“ – втора степен на професионална
квалификация
ЕРУ 4. Използване на информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната дейност
4.1. РУ Обработва информация и съдържание с информационни и комуникационни
технологии
4.2. РУ Осъществява комуникация посредством информационни и комуникационни
технологии
4.3. РУ Създава цифрово съдържание с информационни и комуникационни технологии
ЕРУ 5. Организиране на работния процес
5.1. РУ Подготовка на работното място
5.2. РУ Организация на работното място
ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
6.1. РУ Общува ефективно в работния екип
6.2. РУ Владее чужд език по професията
ЕРУ 7. Хигиена и безопасност на храни
и напитки
7.1. РУ Познава и спазва хранителното
законодателство
7.2. РУ Спазва личната хигиена, хигиената
на работното място, на технологичното оборудване и на помещенията
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7.3. РУ Познава и спазва основните принципи на системата за анализ на опасностите и
критични точки на контрол – НАССР (Hazard
Analysis and Critical Control Points)
ЕРУ 8. Организация и контрол на производствения процес
8.1. РУ Познава и прилага процедури за
осигуряване спазването на изискванията за
здравословни и безопасни условия на труд и
противопожарна охрана
8.2. РУ Извършва дейности по рационално
и екологично оползотворяване на вторични
продукти от производството
8.3. РУ Документира изпълнението на програми и системи за осигуряване на качество,
здравна и хигиенна безопасност
8.4. РУ Участва в организацията на дейности, свързани с правилното влагане на
суровините, материалите и полуфабрикатите
и тяхното съхранение
8.5. РУ Участва в лабораторен анализ на
суровини, материали, полуфабрикати и готови
продукти
8.6. РУ Участва в организацията на производствения процес, за който отговаря
8.7. РУ Спазва изискванията за естетика и
дизайн в производството
8.8. РУ Участва в тестване на иновативни
продукти
8.9. РУ Участва в организацията и поддръжката на технологичното оборудване
ЕРУ по специфична професионална под
готовка за специалност „Зърносъхранение,
зърнопреработка и производство на фура
жи“ – втора степен на професионална ква
лификация
ЕРУ 9. Основни дейности при производството на зърнени храни
9.1. РУ Окачествява, приема и съхранява
зърнени суровини (пшеница, ръж, царевица,
оризова арпа, ечемик, овес, лимец, спелта и др.)
9.2. РУ Оперира с машини и съоръжения
за почистване на зърнената маса
9.3. РУ Оперира с машини за суха и мокра
обработка на повърхността на зърното
9.4. РУ Оперира с машини за раздробяване
на зърнена маса
9.5. РУ Оперира с машини за обогатяване
на междинни продукти
9.6. РУ Оперира с машини за пресяване и
сортиране на междинни продукти
9.7. РУ Оперира с машини за смилане до
получаване на брашна (пшенично, ръжено,
ечемичено, овесено, царевично, оризово)
ЕРУ 10. Допълнителни дейности в производството на зърнени храни
10.1. РУ Оперира с машини и съоръжения
за сушене
10.2. РУ Оперира с машини и съоръжения
за смесване
10.3. РУ Съхранява зърнени продукти
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ЕРУ 11. Производство на зърнени ядки и
комбинирани фуражи
11.1. РУ Участва в процеса на производството на зърнени ядки
11.2. РУ Участва в процеса на производството на комбинирани фуражи
11.3. РУ Участва в процеса на производството на белтъчни биоконцентратни смески
11.4. РУ Участва в процеса на производството на премикси
ЕРУ по специфична професионална подго
товка за специалност „Производство и прера
ботка на мляко и млечни продукти“ – втора
степен на професионална квалификация
ЕРУ 12. Основни дейности при преработката на мляко
12.1. РУ Окачествява, приема и съхранява
основни суровини
12.2. РУ Обслужва сепаратор-центрофуга за
сепариране и стандартизиране на суровините
12.3. РУ Обслужва инсталации с мембранни филтри за концентриране на суровините
12.4. РУ Участва в топлинната обработка
12.5. РУ Участва в смесването на съставките и добавките към млякото
12.6. РУ Участва в хомогенизацията
12.7. РУ Обслужва технологичното оборудване
12.8. РУ Участва в подготовката на закваски
и използва закваски
ЕРУ 13. Производство на млечни продукти
13.1. РУ Участва в производството на прясно
мляко, сметана и млечни напитки
13.2. РУ Участва в производството на
млечнокисели продукти
13.3. РУ Участва в производството на масло
ЕРУ 14. Производство на сирене
14.1. РУ Участва в производството на полутвърди видове сирена и кашкавали
14.2. РУ Участва в производството на бяло
саламурено сирене и други саламурени видове сирена
14.3. РУ Участва в производството на извара
и пресни видове сирена
14.4. РУ Участва в производството на топени
и пушени топени видове сирена
14.5. РУ Участва в производството на традиционни български продукти
ЕРУ 15. Производство на млечни десерти
и на сухи закваски
15.1. РУ Участва в производството на
сладолед
15.2. РУ Участва в производството на
млечни десерти
15.3. РУ Участва в производството на сухи
закваски
ЕРУ по специфична професионална подго
товка за специалност „Производство на месо,
месни продукти и риба“ – втора степен на
професионална квалификация
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ЕРУ 16. Основни дейности при месодобива
16.1. РУ Приема, определя здравословното
състояние и провежда предкланичен режим
на животните
16.2. РУ Използва съвременни методи за
зашеметяване, клане и обезкървяване
16.3. РУ Участва в разкрояване, задиране
и механизирано снемане на кожи
16.4. РУ Участва в отделянето на вътрешни
органи
16.5. РУ Участва в тоалета и окачествява
добитото трупно месо
16.6. РУ Обслужва технологичното оборудване
ЕРУ 17. Обработка на месни и рибни суровини
17.1. РУ Участва в първичната обработка
на месни и рибни суровини
17.2. РУ Участва в машинна обработка на
суровини за месни продукти
17.3. РУ Участва в приготвянето на пълнежна маса
17.4. РУ Участва в пълнене и оформяне
на колбаси
17.5. РУ Участва в термичната обработка
17.6. РУ Участва в опушване на продукти
ЕРУ 18. Производство на трайни месни
продукти
18.1. РУ Участва в производството на малотрайни месни продукти
18.2. РУ Участва в производството на полутрайни и трайни месни продукти
18.3. РУ Участва в производството на трайни
сурово-сушени месни продукти
ЕРУ 19. Производство на нетрайни месни
продукти
19.1. РУ Участва в производството на фасонирани месни продукти от свинско месо
19.2. РУ Участва в производството на месни
полуфабрикати
ЕРУ 20. Производство на субпродуктови
месни продукти, саздърми и рибни продукти
20.1. РУ Участва в производството на суб
продуктови месни продукти и саздърми
20.2. РУ Участва в производството на рибни
продукти
ЕРУ 21. Производство на консерви
21.1. РУ Участва в производството на месни
и рибни консерви
21.2. РУ Участва в производството на месно-растителни консерви
ЕРУ по специфична професионална под
готовка за специалност „Производство на
консерви“ – втора степен на професионална
квалификация
ЕРУ 22. Основни дейности в производството
на консерви
22.1. РУ Приема, окачествява и съхранява
суровини и материали за производство на
консерви
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22.2. РУ Обслужва машини и съоръжения
за механична обработка – измиване, надробяване, нарязване, сортиране и калибриране
на плодове и зеленчуци
22.3. РУ Обслужва инсталации за пресоване
и филтруване
22.4. РУ Обслужва инсталации за хомогенизиране и бистрене
22.5. РУ Обслужва инсталации за извършване на биохимични и микробиологични процеси
22.6. РУ Обслужва инсталации за охлаждане и замразяване
22.7. РУ Обслужва съоръжения за бланширане и пържене
22.8. РУ Обслужва инсталации за пастьори
зация и стерилизация
22.9. РУ Обслужва апарати и инсталации
за концентриране и сушене
22.10. РУ Обслужва технологичното оборудване
ЕРУ 23. Производство на различни видове
консерви
23.1. РУ Участва в производството на стерилизирани консерви
23.2. РУ Участва в производството на плодови и зеленчукови сокове
23.3. РУ Участва в производството на плодови и зеленчукови концентрати
23.4. РУ Участва в производството на конфитюри, желета, сиропи и мармалади
23.5. РУ Участва в производството на продукти на микробиологични и биохимични
производства
ЕРУ 24. Производство на сушени и замразени плодове и зеленчуци
24.1. РУ Участва в производството на сушени плодове и зеленчуци
24.2. РУ Участва в производството на за
мразени плодове и зеленчуци
ЕРУ 25. Производство на детски плодови
и зеленчукови храни
25.1. РУ Участва в производството на детски
плодови храни
25.2. РУ Участва в производството на детски
зеленчукови храни
ЕРУ по специфична професионална под
готовка за специалност „Производство на
алкохолни и безалкохолни напитки“ – втора
степен на професионална квалификация
ЕРУ 26. Основни дейности в производството
на алкохолни и безалкохолни напитки
26.1. РУ Разтоварва, транспортира и подрежда суровини и материали за производство
на алкохолни и безалкохолни напитки
26.2. РУ Обслужва технологично оборудване
за преработка на суровини и материали за
производство на алкохолни и безалкохолни
напитки
26.3. РУ Обслужва технологичното оборудване за отцеждане и пресуване
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26.4. РУ Обслужва технологично оборудване за купажиране, бистрене и филтруване
26.5. РУ Обслужва технологично оборудване
за извършване на биохимични и микробиологични процеси – алкохолна и оцетно-кисела
ферментация
26.6. РУ Обслужва технологично оборудване
за охлаждане и стабилизиране на алкохолни
и безалкохолни напитки
26.7. РУ Обслужва технологично оборудване за преработка на вторични суровини от
производството на алкохолни и безалкохолни
напитки
26.8. РУ Обслужва технологично оборудване за пастьоризация на готовите напитки
26.9. РУ Участва в бутилиране на алкохолни
и безалкохолни напитки
26.10. РУ Обслужва технологичното оборудване
ЕРУ 27. Производство на ферментирали
напитки и други продукти на база алкохолна
ферментация (ректифициран спирт)
27.1. РУ Участва в производството на различни вина
27.2. РУ Участва в производството на малц
и пиво
27.3. РУ Участва в производството на етилов
алкохол от земеделски произход
27.4. РУ Участва в производството на оцет
ЕРУ 28. Производство на спиртни напитки
28.1. РУ Участва в производството на винено бренди
28.2. РУ Участва в производството на уиски
28.3. РУ Участва в производството на ракии
28.4. РУ Участва в производството на
спиртни напитки от етилов алкохол от земеделски произход
ЕРУ 29. Производство на бутилирани води
29.1. РУ Участва в производството на бутилирана натурална минерална вода
29.2. РУ Участва в производството на бутилирана изворна вода
29.3. РУ Участва в производството на бутилирана трапезна вода
ЕРУ 30. Производство на безалкохолни
напитки
30.1. РУ Участва в производството на газирани и негазирани безалкохолни напитки
30.2. РУ Участва в производството на сокове
и нектари от концентрат
30.3. РУ Участва в производството на
микс ове от безалкохолни и високоалкохолни
напитки
ЕРУ по специфична професионална под
готовка за специалност „Производство на
захар и захарни изделия“ – втора степен на
професионална квалификация
ЕРУ 31. Основни дейности в производството
на захар и захарни изделия
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31.1. РУ Приема, окачествява и съхранява
суровини и спомагателни материали за производство на захар
31.2. РУ Участва в организирането на
технологичните процеси, свързани с производството на захар
31.3. РУ Участва в разфасоването и опаковането на готова продукция
ЕРУ 32. Производство на нишесте, сироп
от глюкоза и други нишестени хидролизати
32.1. РУ Участва в производството на нишесте
32.2. РУ Участва в производството на сироп
от глюкоза, декстрини, кристална глюкоза и
други нишестени хидролизати
ЕРУ 33. Производство на карамелажни и
драже бонбони
33.1. РУ Участва в производството на карамелажни изделия
33.2. РУ Участва в производството на драже бонбони
ЕРУ 34. Производство на лаборантни изделия
34.1. РУ Участва в производството на желе
бонбони
34.2. РУ Участва в производството на
млечно-маслени бонбони
34.3. РУ Участва в производството на дъвчащи бонбони
ЕРУ 35. Производство на шокола дови
изделия
35.1. РУ Участва в производството на лаборантни бонбонени маси (фондан, марципан,
пралинови маси, паризиана и др.)
35.2. РУ Участва в производството на шоколадови бонбони
35.3. РУ Участва в производството на
шоколад
ЕРУ 36. Производство на халва, локум и
тестени захарни изделия
36.1. РУ Участва в производството на халва
36.2. РУ Участва в производството на локум
36.3. РУ Участва в производството на
бисквити
36.4. РУ Участва в производството на вафли
ЕРУ по специфична професионална под
готовка за специалност „Производство на
тютюн и тютюневи изделия“ – втора степен
на професионална квалификация
ЕРУ 37. Основни дейности в производството
на тютюн и тютюневи изделия
37.1. РУ Приема, окачествява, съхранява,
подготвя и преработва тютюн
37.2. РУ Обслужва машини и съоръжения
за сушене и манипулация
37.3. РУ Участва в контрола на процесите
на ферментация
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37.4. РУ Обслужва машини и съоръжения
за навлажняване, разлистване, обезпрашаване,
соусиране, рязане, подсушаване и ароматизиране
37.5. РУ Обслужва апарати и съоръжения
за изработване и опаковане на цигари
37.6. РУ Участва в подготовка на тютюните
37.7. РУ Обслужва технологичното оборудване
ЕРУ 38. Производство на различни видове
цигари
38.1. РУ Участва в производството на различни видове цигари
38.2. РУ Участва в производството на различни видове филтри за цигари
ЕРУ 39. Производство на различни видове
тютюневи изделия
39.1. РУ Участва в производството на пури
и пурети
39.2. РУ Участва в производството на тютюн
за ръчно свиване на цигари
39.3. РУ Участва в производството на тютюн за лула
39.4. РУ Участва в производството на тютюн за наргиле
39.5. РУ Участва в производството на тютюнево фолио
ЕРУ по специфична професионална под
готовка за специалност „Производство на
растителни масла, маслопродукти и етерич
ни масла“ – втора степен на професионална
квалификация
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ЕРУ 40. Приемане и съхранение на суровините за производство на растителни и
етерични масла
40.1. РУ Приема и окачествява суровини
за растителни масла
40.2. РУ Приема и окачествява суровини
за производство на етерични масла
40.3. РУ Осигурява оптимални условия за
съхранение на маслодайни суровини
ЕРУ 41. Производство на растителни масла
41.1. РУ Участва в производството на растителни масла чрез пресоване
41.2. РУ Участва в производството на растителни масла чрез екстракция
41.3. РУ Участва в производството на пресовите и екстракционни растителни масла
ЕРУ 42. Производство на етерични масла
42.1. РУ Участва в производството на етерични масла чрез дестилация
42.2. РУ Участва в производството на етерични масла чрез екстракция
ЕРУ 43. Производство на маслопродукти
43.1. РУ Участва в производството на
маргарин
43.2. РУ Участва в производството на
майонеза
43.3. РУ Участва в процесите на разлагане
на мазнини
3.2. Описание на единиците резултати от
учене (ЕРУ)

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

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Н а и м е н о в а н и е н а Оператор в хранително-вкусовата промишленост
професията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 1.1: 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
· Посочва основните рискове за здравето и безопасността при конкретната
трудова дейност
· И зброява основните мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ

Умения

· П
 рилага необходимите мерки за защита
· И зползва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на ЗБУТ
· С пазва необходимите мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа

Компетентности

· С
 пособен е да извършва трудовата дейност, като спазва нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на
работното място
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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
· О писва рисковете от замърсяване на околната среда при извършваната
трудова дейност
· Посочва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
· Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на опасни
отпадъци

Умения

· Р
 азпознава опасни отпадъци
· С ъхранява опасни продукти и излезли от употреба материали, консумативи
и други при спазване технологията за събиране и рециклиране
· С пазва разпоредбите за опазване на околната среда

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

·
·
·
·

Умения

· Р
 азпознава рисковете, които могат да доведат до възникване на пожар и/
или авария
· С пазва изискванията за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност
· С пазва правилата за действия при аварии и аварийни ситуации
· О казва първа помощ на пострадали при авария

Компетентности

· У
 частва в овладяването на възникнал пожар и/или авария в съответствие с
установените вътрешнофирмени правила за пожарна и аварийна безопасност

 осочва основните рискови и аварийни ситуации
П
О писва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
И зброява основните стъпки за действия при аварии и аварийни ситуации
О писва видовете травми и методите за оказване на първа помощ

Средства за оценя Средство 1:
ване:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеж За средства 1 и 2:
дане на оценяването: · Учебен кабинет
Критерии за оценя За средство 1:
ване:
· В ладее основни теоретични знания за:
· З дравословни и безопасни условия на труд на работното място
· О съществяване на превантивна дейност за опазване на околната среда
· О владяване на аварийни ситуации и оказване на първа помощ на пострадали
За средство 2:
· И збира най-подходящия тип поведение при зададените рискови ситуации
· В ярно и точно определя необходимите действия за оказване на първа помощ

ЕРУ 2
Н а и м е н о в а н и е н а Икономика
единицата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Н а и м е н о в а н и е н а Оператор в хранително-вкусовата промишленост
професията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 2.1: Познава основите на пазарната икономика
Знания

·
·
·
·

Умения

· О
 риентира се относно функциите на различните икономически субекти
· Д ава примери за успешни практически примери за управление на различни
бизнес начинания

 писва общите принципи на пазарната икономика
О
Познава основните икономически проблеми
Посочва ролята на държавата в пазарната икономика
И зброява видовете икономически субекти в бизнеса

С Т Р.

34

Компетентности

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 54

· С
 пособен е да идентифицира успешни практически примери за управление
на бизнес начинания

Резултат от учене 2.2: Познава основните характеристики на производствената дейност в предприятие
Знания

· П
 ознава основите на пазарното търсене
· О писва принципите на пазарното предлагане
· Д ефинира основни икономически понятия – приходи, разходи, печалба,
рентабилност

Умения

· О
 бяснява основни икономически понятия в контекста на дейността на
предприятието
· П рилага принципите на пазарно търсене и предлагане в дейността си

Компетентности

· С
 пособен е да обясни икономическите принципи в контекста на дейността
на предприятието

Средства за оценя Средство 1:
ване:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеж За средства 1 и 2:
дане на оценяването: · Учебен кабинет
Критерии за оценя За средство 1:
ване:
· В ладее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
· В ярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема
в зададения казус/сценарий

ЕРУ 3
Н а и м е н о в а н и е н а Предприемачество
единицата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Н а и м е н о в а н и е н а Оператор в хранително-вкусовата промишленост
професията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 3.1: Познава основите на предприемачеството
Знания

· О
 писва същността на предприемачеството
· Познава принципите на предприемаческата дейност
· Посочва видовете предприемачески умения

Умения

· Н
 аблюдава предприемаческите процеси, свързани с дейността му
· Участва в предприемачески инициативи в дадения бизнес сектор

Компетентности

· П редлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 3.2: Съдейства в екип при формиране на предприемаческо поведение
Знания

·
·
·
·

 ознава характеристиките на предприемаческото поведение
П
И зброява видовете предприемаческо поведение
О писва факторите, които влияят върху предприемаческото поведение
И зброява значими за упражняваната професия социални и личностни умения

Умения

·
·
·
·

 рилага в дейността си подходящи предприемачески идеи
П
И дентифицира нови пазарни възможности
Докладва за необходимостта от промени, свързани с подобряване на работата
П редлага иновативни идеи при изпълнението на работни проекти

Компетентности

· С пособен е да предложи решение за оптимизиране на трудовите дейности

Средства за оценя Средство 1:
ване:
· П исмен изпит/тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеж За средства 1 и 2:
дане на оценяването: · Учебен кабинет
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Критерии за оценя За средство 1:
ване:
· В ладее основните теоретични понятия в областта на предприемачеството
За средство 2:
· В ярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема
в зададения казус/сценарий

ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за всички професии от професио
нално направление „Хранителни технологии“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 4
Н а и м е н о в а н и е н а Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в проединицата:
фесионалната дейност
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Н а и м е н о в а н и е н а Оператор в хранително-вкусовата промишленост
професията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 4.1: Обработва информация и съдържание с информационни и комуникационни
технологии
Знания

· И
 зброява интернет търсачки
· Познава начини за оценка на надеждността на информацията в интернет
· О писва начините за намиране и запазване на определена цифрова информация (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.)
· Посочва начините за възпроизвеждане на вече записано цифрово съдържание

Умения

· И
 зползва търсачка за намиране на информация
· З аписва цифрово съдържание (текст, изображения, аудио, видео, уебстраници и др.)
· В ъзпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности

· Д
 емонстрира основно владеене на ИКТ при обработването на информация
и съдържание с ИКТ

Резултат от учене 4.2: Осъществява комуникация посредством информационни и комуникационни
технологии
Знания

·
·
·
·

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

Умения

·
·
·
·

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

Компетентности

· Демонстрира основно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 4.3: Създава цифрово съдържание с информационни и комуникационни технологии
Знания

· П
 осочва софтуер за създаване и редакция на просто цифрово съдържание в
един формат (текст, таблици, изображения)
· И зброява основните функции на софтуер за създаване и редакция на просто
цифрово съдържание

Умения

· С
 ъздава просто цифрово съдържание в един формат (текст, таблици, изоб
ражения)
· Редактира просто цифрово съдържание

Компетентности

· Д
 емонстрира основно владеене на ИКТ при създаването на електронно
съдържание
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Средства за оценя Средство 1:
ване:
· И зпълнение на задача, свързана с намирането на информация в интернет
по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
· И зпълнение 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:
· И зпълнение на задача, свързана със създаването, редакцията и оформлението
на цифрово съдържание
Условия за провеж За средства 1, 2 и 3:
дане на оценяването: · Учебен/компютърен кабинет
· Персонален компютър или лаптоп
· Достъп до интернет
Критерии за оценя За средства 1, 2 и 3:
ване:
· Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на предварително зададеното за това време
· Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности, свързани с употребата на ИКТ

ЕРУ 5
Н а и м е н о в а н и е н а Организиране на работния процес
единицата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Н а и м е н о в а н и е н а Оператор в хранително-вкусовата промишленост
професията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 5.1: Подготовка на работното място
Знания

· П
 ознава правилата за работа на работното си място
· Познава видовете инструктаж
· О писва технологичната операция, която изпълнява

Умения

· И
 зпълнява технологичната операция със съответното оборудване
· С пазва правилата за ЗБУТ

Компетентности

· С
 пособен е ефективно да подготви работното си място, като спазва правилата за ЗБУТ

Резултат от учене 5.2: Организация на работното място
Знания

· О
 писва видовете трудови дейности
· Н азовава изискванията за изпълнение на трудовите дейности
· И зброява правилата за рационална организация на работното място

Умения

·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да изпълни в срок поставените задачи, като спазва
изискванията за качество
· С пособен е да отстранява грешки от технологичен характер в рамките на
своята компетентност

 рганизира трудовата си дейност, като спазва изискванията за изпълнението є
О
О ткрива грешки от технологичен характер
Уведомява съответното длъжностно лице при техническа неизправност
Поддържа ред и чистота на работното място

Средства за оценя Средство 1:
ване:
· Решаване на тест
Средство 2:
· Решаване на казус по зададен сценарий
Условия за провеж За средства 1 и 2:
дане на оценяването:
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Критерии за оценя За средство 1:
ване:
· Дефинира теоретични понятия при изпълнение на изискванията на организацията на работното място и на работния процес
За средство 2:
· В ярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на проблема
в зададения казус

ЕРУ 6
Н а и м е н о в а н и е н а Комуникация и чужд език
единицата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Н а и м е н о в а н и е н а Оператор в хранително-вкусовата промишленост
професията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 6.1: Общува ефективно в работния екип
Знания:

· П
 осочва отделните длъжности в екипа
· О писва взаимоотношенията и йерархичните връзки в екипа
· И зброява принципите на ефективна комуникация

Умения:

· С
 пазва йерархията в екипа
· О съществява комуникация в екипа
· С пазва етичните норми на поведение

Компетентности:

· С
 пособен е да комуникира ефективно с всички участници в трудовия процес
съобразно работния протокол

Резултат от учене 6.2: Владее чужд език по професията
Знания:

· П
 ознава основната професионална терминология на чужд език
· И зброява източници за информация в професионалната област на чужд език
· И зрежда основните области на приложимост на чужд език по професията

Умения:

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

Компетентности:

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

Средства за оценя Средство 1:
ване:
· 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; разчита
специализирана документация на чужд език
Условия за провеж За средства 1 и 2:
дане на оценяването: · Учебен кабинет
Критерии за оценя За средство 1:
ване:
· Решава точно, пълно и вярно зададена писмена задача или въпрос/и
За средство 2:
· К омуникира на чужд език по професионални теми в учебна или в работна
среда, разчита специализирана документация на чужд език

ЕРУ 7
Н а и м е н о в а н и е н а Хигиена и безопасност на храни и напитки
единицата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Н а и м е н о в а н и е н а Оператор в хранително-вкусовата промишленост
професията:
Ниво по НКР:

3
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3

Резултат от учене 7.1: Познава и спазва хранителното законодателство
Знания

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

Умения

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

Компетентности

· П
 ознава и спазва хранителното законодателство, като проявява отговорност,
стриктност и ангажираност

Резултат от учене 7.2: Спазва личната хигиена, хигиената на работното място, на технологичното
оборудване и на помещенията
Знания

· О
 писва изискванията за лична хигиена и хигиена на работното място според
установения стандарт
· О писва значението и целите на миенето и дезинфекцията на работното
място, технологичното оборудване и помещенията
· Познава стандарта за почистване на работното място, технологичното оборудване и помещенията
· Познава видовете миещи разтвори и препарати
· Познава добрите производствени стандарти и хигиенни практики

Умения

· С
 пазва изискванията за лична хигиена
· С пазва изискванията за хигиена на работното място
· И звършва миене и дезинфекция на работното място, технологичното оборудване и помещенията
· С пазва инструкциите за работа с миещи разтвори и препарати

Компетентности

· С
 пособен е отговорно да поддържа лична хигиена, хигиена на работното
място, на технологичното оборудване и помещенията

Резултат от учене 7.3: Познава и спазва основните принципи на системата за анализ на опасностите и
критични точки на контрол – НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points)
Знания

· П
 ознава разработена и внедрена процедура при измиване на съоръженията
и спазва съответните инструкции
· Познава видовете миещи разтвори и препарати

Умения

· П
 рилага разработената и внедрена процедура при измиване и видовете миещи разтвори и спазва съответните инструкции
· Попълва необходимата документация

Компетентности

· С
 пособен е да изпълнява трудовите дейности при спазване на основните
принципи на системата за анализ на опасностите и критични точки на контрол – НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points)

Средства за оценя Средство 1:
ване:
· Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
· И зпълнение на практическа задача
Условия за провеж За средство 1:
дане на оценяването: · Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценя За средство 1:
ване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с осигуряване на хигиена
и безопасност при производството на храни и напитки
За средство 2:
· Демонстрирани са професионални умения за осигуряване на хигиена и безопасност при производството на храни и напитки
· С пазено е времето за изпълнение на практическата задача
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ЕРУ 8
Н а и м е н о в а н и е н а Организация и контрол на производствения процес
единицата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Н а и м е н о в а н и е н а Оператор в хранително-вкусовата промишленост
професията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 8.1: Познава и прилага процедури за осигуряване спазването на изискванията за
здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана
Знания

· П
 ознава и спазва изискванията за безопасна работа с технологичното оборудване
· Познава и спазва определените начини и средства за защита и обезопасяване
(технически средства за обезопасяване на оборудването, лични и колективни
предпазни средства)
· Познава и спазва правилата за действие в аварийни ситуации
· З нае факторите на работната среда и начините за предпазване от вредното
им въздействие

Умения

· С
 леди за изправността и използването на технически средства за обезопасяване на оборудването
· И зползва лични предпазни средства
· С ъдейства при организацията и безопасността на работните места

Компетентности

· У
 частва в дейностите за осигуряване на ЗБУТ и противопожарна безопасност,
като проявява отговорност, съзнателност и стриктност
· И звършва оценка на ситуацията и предприема адекватни мерки при възникване на аварийна ситуация и трудов инцидент, за което информира
своевременно прекия си ръководител

Резултат от учене 8.2: Извършва дейности по рационално и екологично оползотворяване на вторични
продукти от производството
Знания

· О
 писва определените екологичните норми, изисквания и стандарти
· Познава видовете вторични продукти при производството
· И зброява технологии за оползотворяване на вторичните продукти

Умения

· С
 пазва екологичните норми, изисквания и стандарти
· Участва в организацията по събиране, съхранение и оползотворяване на
вторични продукти

Компетентности

· С
 пособен е рационално и екологично да оползотворява вторичните продукти
от производството, като проявява съзнателност, съобразителност и отговорност

Резултат от учене 8.3: Документира изпълнението на програми и системи за осигуряване на качество,
здравна и хигиенна безопасност
Знания

· З
 нае изискванията, критериите и процедурите за осигуряване на здравна и
хигиенна безопасност
· Познава работни документи за контрол: контролни листове (чек-листове),
дневници за контрол и др.

Умения

· И
 зпълнява изискванията на системите за качество: ISO, добри хигиенни
практики/добри производствени практики, НАССР и др.
· Попълва работни документи за осигуряване на качество, здравна и хигиенна
безопасност: контролни листове (чек-листове), дневници за контрол и др.

Компетентности

· И зпълнява изискванията за качество и безопасност на производството

Резултат от учене 8.4: Участва в организацията на дейностите, свързани с правилното влагане на
суровините, материалите и полуфабрикатите и тяхното съхранение
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Знания

· О
 писва нормативни актове, стандарти и технологична документация за окачествяване, приемане и съхранение на суровини, материали, полуфабрикати
и готови продукти
· И дентифицира работни документи за контрол: контролни листове (чек-лис
тове), дневници за контрол и др.
· О писва параметрите и режимите за съхранение на суровини, материали,
полуфабрикати и готови продукти

Умения

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

Компетентности

· У
 частва във входящия контрол и съхранението на суровини, материали,
полуфабрикати и готови продукти при стриктно спазване на технологичната
дисциплина

Резултат от учене 8.5: Участва в лабораторен анализ на суровини, материали, полуфабрикати и готови продукти
Знания

· И
 ма базови познания за методите за технологичен, органолептичен, физикохимичен и микробиологичен контрол
· Посочва допустимите стойности на измерваните показатели
· И зброява измервателните прибори и инструкциите за работа с тях

Умения

· Р
 аботи с измервателни прибори
· К онсултира вземането на решения с прекия си ръководител

Компетентности

· Р
 аботи отговорно и ефективно в екип по извършване на анализ на суровини,
материали, полуфабрикати и готови продукти

Резултат от учене 8.6: Участва в организацията на производствения процес, за който отговаря
Знания

· П
 ознава планирането и отчетността на материални и трудови ресурси
· И зброява видовете суровини, материали и полуфабрикати за произвежданите
асортименти и необходимите количества
· О писва оптималните параметри на технологичните процеси
· И зрежда рисковете от допускане на отклонения и възможните последствия

Умения

· С
 пазва изискванията на нормативните и административните актове
· Участва в планирането на работния процес
· И нформира за складовите наличности и необходимостта от суровини и
материали
· Участва в съставяне графика на работните задачи
· С пазва технологичните параметри и показатели при производствения процес
· И нформира за необходимостта от организация по отстраняване на допуснати
отклонения
· Докладва отчетността на материални и трудови ресурси

Компетентности

· У
 частва в организацията на ефективен производствен процес, спазвайки
изискванията на ЗБУТ

Резултат от учене 8.7: Спазва изискванията за естетика и дизайн в производството
Знания

· И зрежда изискванията към дизайна на опаковките

Умения

· С пазва изискванията за дизайн на опаковките

Компетентности

· С
 пособен е да работи качествено с цел да поддържа естетиката и дизайна
на промишлената среда и на готовите продукти

Резултат от учене 8.8: Участва в тестване на иновативни продукти
Знания

· П
 ознава новата технология и технологичните показатели
· З нае описанието, устройството и принципа на действие на новото оборудване
· Познава технологичната документация

Умения

· С
 пазва инструкциите при тестване на новата технология
· Р аботи с новото технологично оборудване
· И зпълнява ДХП и ДПП

Компетентности

· У
 частва екипно в работата по производството на иновативни продукти,
спазвайки инструкциите за тестове на новата технология

Резултат от учене 8.9: Участва в организацията и поддръжката на технологичното оборудване
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Знания

· О
 писва устройството и принципа на действие на технологичното оборудване
· И нформира се за възможните повреди на технологичното оборудване
· И зброява изискванията за провеждане на текущ и периодичен ремонт на
технологичното оборудване
· Познава основните принципи на проектиране на технологични обекти

Умения

· П
 роверява режима на работа на технологичното оборудване
· Установява и документира повреди в технологичното оборудване
· Реагира при възникване на аварийна ситуация и информира прекия си
ръководител
· О съществява комуникация с отдела за поддръжка и ремонт на технологичното оборудване
· Р азчита технологични, функционални и диспозиционни схеми

Компетентности

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

Средства за оценя Средство 1:
ване:
· Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с организация и контрол на
производствения процес
Условия за провеж За средство 1:
дане на оценяването: · Учебен кабинет
За средство 2:
· О борудвана лаборатория/реална работна среда
Критерии за оценя За средство 1:
ване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с участие в организацията
и контрол на производствения процес
За средство 2:
· Демонстрира професионални умения при участие в организацията и контрола
на производствения процес
За РУ 8.1:
· Демонстрира знания за изискванията за ЗБУТ и противопожарна охрана
· Решава казус, свързан със зададена аварийна ситуация в конкретни производствени условия
За РУ 8.2:
· Демонстрира знания за екологичните норми и изисквания
· Решава казус, свързан с оползотворяване на вторични продукти от конкретно
производство
За РУ 8.3:
· Демонстрира знания за системи за качество: ISO, добри хигиенни практики/
добри производствени практики, НАССР
· Попълва работни документи, контролни листове (чек-листове), дневници за
контрол и др.
За РУ 8.4:
· Демонстрира знания за показатели на суровини и материали при входящ
контрол и методи и процедури при окачествяване
· Попълва документи за входящ контрол на суровини и материали
За РУ 8.5:
· Демонстрира знания за показатели на суровини, материали, полуфабрикати
и готови продукти
· Демонстрира знания за методи и процедури при извършване на лабораторен
анализ
· И звършва технологичен, органолептичен, физикохимичен и микробиологичен контрол
За РУ 8.6:
· Демонстрира знания за организация на работния процес – планиране и
отчетност на материални и трудови ресурси
· Решава казус, свързан с участие в организирането на конкретно производство
и/или с отстраняването на допуснати нарушения в процеса на производство
За РУ 8.7:
· Демонстрира знания за елементите и функциите на промишления дизайн
· Решава казус, свързан с естетиката и дизайна на промишлената среда и на
готовите продукти
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За РУ 8.8:
· Демонстрира знания за основните изисквания при тестване и въвеждане в
производство на нов продукт
· Решава казус, свързан с конкретния сценарий
За РУ 8.9:
· Демонстрира знания за възможни повреди на технологичното оборудване
· Демонстрира базисни знания за основни принципи на проектиране на технологични обекти
• Разчита технологична/функционална/диспозиционна схема

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Зърносъхранение, зърнопре
работка и производство на фуражи“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 9
Н а и м е н о в а н и е н а Основни дейности при производството на зърнени храни
единицата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Н а и м е н о в а н и е н а Оператор в хранително-вкусовата промишленост
професията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 9.1: Окачествява, приема и съхранява зърнени суровини (пшеница, ръж, царевица,
оризова арпа, ечемик, овес, лимец, спелта и др.)
Знания

· И
 зброява основните суровини за производство на зърнени храни и фуражи
· О писва устройствата и принципа на действие на приемните съоръжения и
видовете складове
· Дефинира влиянието на микроорганизмите при съхранение на зърнената маса
· О писва химичните и физикохимичните показатели за окачествяване на
зърнените суровини при приемане
· И зброява основните правила за безопасната работа при приемане, окачествяване и съхранение на зърнената маса
· И зброява основните принципи на системата НАССР

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да окачествява, приема и съхранява зърнени
суровини, като проявява отговорност и прецизност

 зема средна проба
В
Р аботи с приемните машини и съоръжения
И змерва показателите с уреди за окачествяване
О съществява транспортиране и съхранение в складови помещения и силози
И зпълнява изискванията на системата НАССР за анализ и контрол на критични контролни точки
· Попълва дневник за входящ контрол

Резултат от учене 9.2: Оперира с машини и съоръжения за почистване на зърнената маса
Знания

· О
 бяснява начините за вземане на проба
· Познава методите на почистване на зърнената маса и меките компоненти в
подготвително отделение според състава на видовете примеси
· О бяснява технологичната схема за почистване на зърнени и меки суровини
· Познава инструкциите за работа с измервателни и лабораторни уреди
· О писва устройството и принципа на действие на сепариращите машини
(ситововъздушен сепаратор, цилиндричен триор, аспирационна колона, магнитен сепаратор, камъкоотделител)
· И зброява правилата за експлоатация и безопасно обслужване на машините
(сепаратори, дисков триор, концентратор и др.)
· Дефинира добрите производствени практики и добрите хигиенни практики

Умения

·
·
·
·
·
·

 зема проби
В
Р аботи със специфично оборудване
Р азчита технологични схеми
Р аботи с измервателните прибори
Попълва работна/технологична документация
И зпълнява изискванията на ДПП и ДХП
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· С
 пособен е самостоятелно да използва различни видове сепаратори за почистване, като проявява отговорност и прецизност

Резултат от учене 9.3: Оперира с машини за суха и мокра обработка на повърхността на зърното
Знания

· О
 писва начина на вземане на проба
· О бяснява същността на сухата и мократа обработка на повърхността на
зърното
· И зброява основните методи и параметри на кондициониране
· И зрежда видовете хидротермична обработка на зърното
· Познава устройството и принципа на действие на машините за повърхностна обработка (шелмашини и четкомашини, комбинирана миячна машина,
машина за мокро шелване)
· Н азовава устройството и принципа на действие на апарата за навлажняване
· О писва инструкциите и правилата за безопасно обслужване на технологичното оборудване
· И зрежда технологичните показатели на процесите
· Познава технологичната документация

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да използва машини за суха и мокра обработка
на повърхността на зърното, като проявява дисциплинираност, отговорност
и прецизност

 зема проби
В
Р аботи с машините за суха и мокра обработка на повърхността на зърното
Р аботи безопасно с оборудването
Попълва работна/технологична документация
И зпълнява изискванията за противопожарна безопасност, хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд

Резултат от учене 9.4: Оперира с машини за раздробяване на зърнена маса
Знания

· И
 дентифицира същността на процеса раздробяване
· Познава устройството и принципа на действие на мелничен валц
· О писва устройството и принципа на действие на чукови дробилки и съвременни методи за раздробяване на зърнени суровини и меки компоненти
· И зброява технологичните показатели
· О писва начини на вземане на проби
· О писва правилата за безопасна работа с мелничен валц
· Познава НАССР системата за анализ и контрол на критични контролни точки

Умения

·
·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

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

 азчита технологични схеми
Р
Р аботи с валцмашина
Р аботи с чукова дробилка и оборудване за меки компоненти
С пазва технологичните изисквания
В зема проби
С пазва правилата за безопасна работа
Попълва работна/технологична документация
И зпълнява изискванията на системата НАССР за анализ и контрол на критични контролни точки

Резултат от учене 9.5: Оперира с машини за обогатяване на междинни продукти
Знания

·
·
·
·
·

 писва същността на процеса обогатяване
О
Познава технологичните схеми за сортиране
О писва принципа на работа и устройството на оборудването и апаратурата
О бяснява правилата за експлоатация на грисмашината
З апознат е с НАССР системата за анализ и контрол на критичните контролни точки

Умения

·
·
·
·
·
·

 азчита технологични схеми за обогатяване
Р
Р аботи с грисмашина
К онтролира технологичните параметри
О съществява безопасна експлоатация на съоръженията
Попълва работна/технологична документация
И зпълнява изискванията на системата НАССР за анализ и контрол на критичните контролни точки

Компетентности

· С
 амостоятелно работи с грисмашина, като проявява съобразителност, точност, отговорност и прецизност
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Резултат от учене 9.6: Оперира с машини за пресяване и сортиране на междинни продукти
Знания

· И
 дентифицира същността и методите на пресяване и сортиране на междинни продукти
· О писва технологичните схеми за пресяване и сортиране
· О писва устройството и принципа на действие на машините за пресяване и
сортиране
· И дентифицира правилата за безопасна експлоатация на машините за пресяване и сортиране
· З апознат е с НАССР системата за анализ и контрол на критични контролни
точки

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

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

 аботи с технологичното оборудване
Р
Р азчита технологични схеми
Р аботи с машините и със съоръженията
О съществява пресяване и сортиране
Попълва работна/технологична документация
И зпълнява изискванията на система НАССР за анализ и контрол на критични контролни точки

Резултат от учене 9.7: Оперира с машини за смилане до получаване на брашна (пшенично, ръжено,
ечемичено, овесено, царевично, оризово и др.)
Знания

· И
 дентифицира същността на процеса смилане на различни зърнени суровини
· Познава устройството и принципа на действие на мелничен валц
· О писва устройството и принципа на действие на други видове мелници и
съвременни методи за смилане на зърнени суровини и меки компоненти
· И зрежда технологичните показатели
· О писва начини на вземане на проби
· О писва правилата за безопасна работа с мелничен валц
· З апознат е с НАССР системата за анализ и контрол на критични контролни
точки

Умения

·
·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 амостоятелно извършва смилане на различни зърнени суровини, като
проявява отговорност и прецизност при изпълнението

 азчита технологични схеми на валцмашини
Р
Р аботи с валцмашина
Р аботи с чукова дробилка и оборудване за меки компоненти
С пазва технологичните изисквания
В зема проби
С пазва правилата за безопасна работа
Попълва работна/технологична документация
И зпълнява изискванията на системата НАССР за анализ и контрол на критични контролни точки

Средства за оценя Средство 1:
ване:
· Решаване на тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с изпълнение на основни дейности
по производство на зърнени храни
Условия за провеж За средство 1:
дане на оценяването: · Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценя За средство 1:
ване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с основните дейности в
производството на зърнени храни
За средство 2:
· Демонстрира професионални умения при подготовката на необходимите
суровини, апарати, машини, съоръжения и пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и
разходните норми. Дейността е извършена по безопасен за личното здраве и
околната среда начин съобразно добрите производствени практики и добрите
хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини, съоръжения,
инструменти, пособия и др. След приключване на работата работното място
е подредено и почистено

БРОЙ 54

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

ЕРУ 10
Наименование на еди Допълнителни дейности в производството на зърнени храни
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про Оператор в хранително-вкусовата промишленост
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 10.1: Оперира с машини и съоръжения за сушене
Знания

·
·
·
·
·
·

 бяснява начина за вземане на проби
О
Познава методите на сушене в зависимост от зърнената суровина
Дефинира режимите на сушене
О бяснява устройството и принципа на действие на сушилни съоръжения
О писва хигиенните изисквания към зърнената култура като обект на сушене
О писва инструктициите по здравословни и безопасни условия на труд и
противопожарна охрана

Умения

·
·
·
·
·

 зема проби
В
И збира вида на сушене в зависимост от зърнената суровина
Р аботи с Y-d диаграма
Участва в обслужването на технологичното оборудване
С пазва изискванията за противопожарна охрана, хигиенните изисквания и
изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да суши зърнени суровини, като проявява съобразителност, отговорност и прецизност

Резултат от учене 10.2: Оперира с машини и съоръжения за смесване
Знания

·
·
·
·

 дентифицира същността на смесване на междинни и крайни млевни продукти
И
О писва устройството и принципа на действие на машините за смесване
И дентифицира правилата за безопасна експлоатация на машините за смесване
З апознат е с НАССР системата за анализ и контрол на критични контролни
точки

Умения

·
·
·
·

 аботи с технологичното оборудване
Р
Р аботи с машините за смесване
Попълва работна/технологична документация
И зпълнява изискванията на система НАССР за анализ и контрол на критични контролни точки

Компетентности

· С
 амостоятелно извършва смесване, като проявява дисциплинираност, отговорност и прецизност при изпълнението

Резултат от учене 10.3: Съхранява зърнени продукти
Знания

·
·
·
·
·

 писва начина на вземане на проби
О
О писва режимите за съхранение на брашна от зърнени суровини
Познава инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
И зрежда видовете опаковки
Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни
и безопасни условия на труд

Умения

·
·
·
·
·
·

 зема проби
В
Р аботи с технологичното оборудване
Р аботи с измервателни прибори
И збира подходящи опаковки
О пакова готова продукция
Попълва работна/технологична документация

Компетентности

· С
 пособен е в екип да опакова и съхранява различни видове брашна, като
проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Средс т в а з а оцен я Средство 1:
ване:
· Решаване на тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с изпълнение на допълнителни
дейности по производство на зърнени храни

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 54

Условия за провеж За средство 1:
дане на оценяването: · Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценя За средство 1:
ване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с допълнителните дейности
в производството на зърнени храни
За средство 2:
· Демонстрира професионални умения при подготовката на необходимите
суровини, апарати, машини и съоръжения, пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и
разходните норми. Дейността е извършена по безопасен за личното здраве и
околната среда начин съобразно добрите производствени практики и добрите
хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини, съоръжения,
инструменти, пособия и др. След приключване на работата работното място
е подредено и почистено

ЕРУ 11
Наименование на еди Производство на зърнени ядки и комбинирани фуражи
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про Оператор в хранително-вкусовата промишленост
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 11.1: Участва в процеса на производството на зърнени ядки
Знания

·
·
·
·

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е в екип да участва при производството на зърнени ядки, като
проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност при
изпълнението

 ознава същността на процеса за производство на ядки
П
О писва технологичната схема за производство на зърнени ядки
И зброява видовете опаковки
Н азовава добрите производствени практики/стандарти и добрите хигиенни
практики
· Познава технологичната документация
 аботи със специфично оборудване
Р
О сигурява правилно съхранение
Р азчита технологични схеми
В зема контролна проба
Р азчита резултати от проби
Попълва работна/технологична документация

Резултат от учене 11.2: Участва в процеса на производството на комбинирани фуражи
Знания

· П
 ознава същността на процеса гранулиране, брикетиране и екструдиране
· О писва технологията и основни принципни технологични схеми за производство на гранули и премикси
· О бяснява принципа на работа и устройството на инсталациите за производство на гранули, премикси
· Н азовава добрите производствени практики/стандарти и добрите хигиенни
практики
· Познава технологичната документация

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

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

 аботи със специфично оборудване
Р
О сигурява правилно съхранение
Р азчита технологични схеми
В зема контролна проба
Р азчита резултати от проби
Попълва работна/технологична документация

БРОЙ 54

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

Резултат от учене 11.3: Участва в процеса на производството на белтъчни биоконцентратни смески
(ББС)
Знания

· И
 дентифицира технологията за произвеждане на белтъчни биоконцентратни
смески
· Н азовава добрите производствени практики/стандарти и добрите хигиенни
практики
· И зброява видовете схеми за производство на белтъчни биоконцентратни
смески
· О бяснява принципа на работа и устройството на инсталациите за внасяне
на течни компоненти
· О писва режимите за съхранение на белтъчните биоконцентратни смески
· Н азовава подходящите опаковки
· Познава технологичната документация

Умения

· Р
 аботи с инсталации
· С пазва изискванията на ДХП/ДПП
· Попълва работна/технологична документация

Компетентности

· С
 пособен е да работи в екип при производството на белтъчни биоконцентратни смески, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и
ангажираност

Резултат от учене 11.4: Участва в процеса на производството на премикси
Знания

·
·
·
·
·
·

 писва начините на вземане на проба
О
И дентифицира технологията за производство и съхранение на премикси
И зброява видовете премикси
Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за премикси
О бяснява инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
Н азовава добрите производствени практики/стандарти и добрите хигиенни
практики

Умения

·
·
·
·
·

 зема проби
В
Р азчита технологични схеми
Р аботи с технологичното оборудване
Р аботи с лабораторни прибори
С пазва изискванията на ДХП/ДПП

Компетентности

· С
 пособен е да работи ефективно в екип при производството на премикси,
като проявява съобразителност, отговорност и прецизност

Средс т в а з а оцен я Средство 1:
ване:
· Решаване на тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с изпълнение на производствена
дейност
Условия за провеж За средство 1:
дане на оценяването: · Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценя За средство 1:
ване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с производството на различни видове комбинирани фуражи
За средство 2:
· Демонстрирани са професионални умения при подготовка на необходимите материали, суровини, машини, съоръжения, пособия за изпълнение на
изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и
разходните норми. Извършва дейността по безопасен за личното здраве и
околната среда начин съобразно добрите производствени практики и добрите
хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини, съоръжения,
инструменти, пособия и други. След приключване на работата работното
място е подредено и почистено
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ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство и преработка
на мляко и млечни продукти“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 12
Наименование на еди Основни дейности при преработката на мляко
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про Оператор в хранително-вкусовата промишленост
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 12.1: Окачествява, приема и съхранява основни суровини
Знания

· П
 осочва нормативните изисквания, процедурите и правилата за прием на
мляко
· Дефинира физико-химичните показатели, методите за тяхното определяне
и допустимите им стойности
· О писва процеса на транспортиране на течности и на филтриране при приемане на млякото
· Познава техниката на безопасност и действията, които трябва да се предприемат при счупване на термометъра
· И дентифицира устройството и принципа на действие на приемната линия
и правилата за безопасна експлоатация
· И зброява основните принципи на НАССР системата за анализ и контрол
на критични контролни точки

Умения

· В
 зема средна проба
· И змерва температурата на млякото
· И звършва в лабораторията анализ на млякото за наличие на антибиотици
и други инхибиторни вещества
· И звършва тестове за различни видове фалшификации
· И звършва физико-химичен анализ на млякото в лабораторията (плътност,
точка на замръзване, активна и титруема киселинност, масленост, съдържание на белтъчни вещества, минерални вещества, лактоза)
· Попълва дневник за входящ контрол
· П роверява изправността на приемната линия и пътя на млякото до танка
за съхранение
· И зпълнява изискванията на системата НАССР за анализ и контрол на
критични контролни точки

Компетентности

· О
 качествява, приема и съхранява суровини, като проявява отговорност и
прецизност

Резултат от учене 12.2: Обслужва сепаратор-центрофуга за сепариране и стандартизиране на суровините
Знания

·
·
·
·

Умения

· И
 зчислява количеството мляко за отсметаняване, като прилага правилото
на Пирсон
· Р аботи със сепаратор-центрофуга за сепариране и стандартизиране на суровините
· В зема проба от стандартизираното мляко

Компетентности

· И
 зползва самостоятелно сепаратор-центрофуга за сепариране и стандартизиране на млякото, като проявява отговорност и прецизност

 писва същността на сепарирането
О
Познава устройството и принципа на действие на сепаратора
О писва правилата за експлоатация и безопасно обслужване на сепаратора
Дефинира правилото на Пирсон

Резултат от учене 12.3: Обслужва инсталации с мембранни филтри за концентриране на суровините
Знания

·
·
·
·

 писва същността на мембранните методи за сгъстяване на млечни суровини
О
Познава устройството и принципа на действие на оборудването
О писва правилата за експлоатация на установката
И зброява използваната в дейността технологична документация
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Умения

· Р
 аботи с рефрактометър
· Попълва технологичен дневник за продукта
· П рилага правилата за експлоатация на установката

Компетентности

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

Резултат от учене 12.4: Участва в топлинната обработка
Знания

· О
 писва същността на процеса пастьоризация
· Познава устройството и принципа на действие на пастьоризационната установка
· О писва правилата за експлоатация на пастьоризационната установка
* Дефинира температурния режим на пастьоризация на конкретния продукт
· З апознат е с основните принципи на НАССР системата за анализ и контрол
на критични контролни точки

Умения

·
·
·
·

Компетентности

· Извършва в екип топлинна обработка, като проявява отговорност и прецизност

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

Резултат от учене 12.5: Участва в смесването на съставките и добавките към млякото
Знания

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

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да смеси съставките и добавките към млякото,
като проявява отговорност и прецизност

 азпознава различните видове съставки
Р
Р азчита рецептура
О тмерва количествата на отделните съставки
И зпълнява рецептура, добавяйки съставките
С пазва времето за хомогенизиране
Попълва технологичния дневник за продукта

Резултат от учене 12.6: Участва в хомогенизацията
Знания

·
·
·
·
·

Умения

· Р
 аботи с хомогенизатор
· Попълва технологичния дневник за продукта
· С пазва правилата за безопасна работа с хомогенизатора

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да извърши хомогенизация, като проявява отговорност и прецизност

 дентифицира същността на процеса хомогенизация
И
Познава устройството и принципа на действие на хомогенизатора
О писва правилата за безопасна работа с хомогенизатора
Дефинира състава на млякото
И зрежда стойностите на параметрите при производството на различни
видове продукти

Резултат от учене 12.7: Обслужва технологичното оборудване
Знания

· П
 ознава устройството и принципа на действие на машините, апаратите и
съоръженията
· О писва възможните аварийни ситуации
· И зброява плановете за действие при аварийни ситуации

Умения

· Р
 аботи с технологично оборудване
· Р азпознава признаците на аварийна ситуация
· П рилага мерки за реагиране, подходящи за съответната аварийна ситуация

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да обслужва и контролира технологичното оборудване, като проявява отговорност и прецизност

Резултат от учене 12.8: Участва в подготовката на закваски и използва закваски
Знания

· П
 ознава оптималните параметри (температура и киселинност) за развитие
на различните щамове
· Познава устройството и принципа на действие на ферментатора
· Познава устройството и принципа на действие на разфасовъчната техника
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Умения

· О
 пределя киселинността на млякото
· И зползва ферментатор
· И зползва разфасовъчна техника

Компетентности

· С
 пособен е в екип да изготвя и използва закваска, като проявява отговорност и прецизност

Средс т в а з а оцен я Средство 1:
ване:
· Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с основни дейности по преработката на мляко
Условия за провеж За средство 1:
дане на оценяването: · Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценя За средство 1:
ване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с окачествяването, приемането и преработката на мляко
За средство 2:
· Д емонстрира професионални умения при подготовка на необходимите
материали, суровини, машини, съоръжения, пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и
разходните норми. Дейността е извършена по безопасен за личното здраве и
околната среда начин съобразно добрите производствени практики и добрите
хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини, съоръжения,
инструменти, пособия и други. След приключване на работата работното
място е подредено и почистено

ЕРУ 13
Наименование на еди Производство на млечни продукти
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про Оператор в хранително-вкусовата промишленост
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 13.1: Участва в производството на прясно мляко, сметана и млечни напитки
Знания

·
·
·
·

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да произвежда прясно мляко, сметана и млечни напитки, като
проявява съобразителност, отговорност и прецизност

 писва начина за вземане на проба
О
О бяснява инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
О писва технологията за производство на мляко за пиене
Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за производство на мляко за пиене
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни
и безопасни условия на труд
 зема проби
В
И звършва лабораторен анализ на киселинността на млякото
Р азчита технологичните схеми
Р аботи с измервателни и лабораторни прибори
Попълва технологичен дневник

Резултат от учене 13.2: Участва в производството на млечнокисели продукти
Знания

· И
 дентифицира технологии за производство на млечнокисели продукти (вкл.
българско кисело мляко)
· Дефинира добрите производствени практики/стандарти и добрите хигиенни
практики
· О писва принципа на работа и устройството на оборудването и апаратурата
· Познава особеностите на технологичната документация
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Умения

·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да произвежда млечнокисели продукти, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

 аботи със специфично оборудване
Р
И зпълнява изискванията на ДХП и ДПП
В зема проби
Попълва технологична документация

Резултат от учене 13.3: Участва в производството на масло
Знания

· О
 писва технологията за производство на масло
· Дефинира добрите производствени практики/стандарти и добрите хигиенни
практики
· О писва принципа на работа и устройството на оборудването и апаратурата
· З апознат е с технологичната документация

Умения

·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да произвежда масло, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

 аботи със специфично оборудване
Р
И зпълнява изискванията на ДХП и ДПП
В зема проби
Попълва технологичен дневник

Средс т в а з а оцен я Средство 1:
ване:
· Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с изпълнение на производствена
дейност
Условия за провеж За средство 1:
дане на оценяването: · Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценя За средство 1:
ване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с производството на млечни
продукти
За средство 2:
· Д емонстрира професионални умения при подготовка на необходимите
материали, суровини, машини, съоръжения, пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и
разходните норми. Дейността е извършена по безопасен за личното здраве и
околната среда начин съобразно добрите производствени практики и добрите
хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини, съоръжения,
инструменти, пособия и други. След приключване на работата работното
място е подредено и почистено

ЕРУ 14
Наименование на еди Производство на сирене
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про Оператор в хранително-вкусовата промишленост
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 14.1: Участва в производството на полутвърди видове сирена и кашкавали
Знания

· О
 писва технологията за производство и съхранение на полутвърди видове
сирена и кашкавали
· Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за производство на полутвърди видове сирена и кашкавали
· Познава инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
· О писва начина за извършване на „малка проба“
· О писва инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и
безопасни условия на труд
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Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да произвежда полутвърди видове сирена/кашкавали, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

 зема проба
В
Р азчита технологичните схеми
Р аботи с технологичното оборудване
Р аботи с измервателни и лабораторни прибори
Попълва технологичен дневник
П риготвя солов разтвор

Резултат от учене 14.2: Участва в производството на бяло саламурено сирене и други саламурени
видове сирене
Знания

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

Умения

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да произвежда бяло саламурено сирене и други саламурени
видове сирена, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и
ангажираност

 зема проба
В
И звършва лабораторен анализ на киселинността на сиренето и суроватката
Р азчита технологичните схеми
Подготвя ваните за подсирване на млякото
И звършва технологичните операции
Р аботи със сиренарски инструменти
Р аботи с измервателни и лабораторни прибори
Попълва технологичен дневник
П риготвя саламура за осоляване и доливане

Резултат от учене 14.3: Участва в производството на извара и пресни видове сирена
Знания

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

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да произвежда извара и пресни видове сирена, като проявява
съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

 зема проба
В
И звършва лабораторен анализ на киселинността на суроватката и изварата
Р азчита технологичните схеми
И звършва технологичните операции
Р аботи с измервателни и лабораторни прибори
Попълва технологичен дневник

Резултат от учене 14.4: Участва в производството на топени и пушени топени видове сирена
Знания

·
·
·
·
·

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

·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да произвежда топени и пушени топени видове сирена, като
проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

 зема проба
В
Дегустира продукта
Р азчита технологичните схеми
Р аботи със специфично оборудване
И звършва технологичните операции
Р аботи с измервателни и лабораторни прибори
Попълва технологичен дневник

Резултат от учене 14.5: Участва в производството на традиционни български продукти
Знания

· Д
 ефинира технологията за производство на продукт „Родопска закуска“,
както и на други традиционни български продукти
· О бяснява принципа на работа и устройството на оборудването и апаратурата
· О писва добрите производствени практики/стандарти и добрите хигиенни
практики
· Познава особеностите на технологичната документация

Умения

·
·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да произвежда традиционни български продукти, като проявява
съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

 зема проба
В
Дегустира продукта
Р азчита технологичните схеми
Р аботи със специфично оборудване
И звършва технологичните операции
Р аботи с измервателни и лабораторни прибори
П реценява работната ситуация
И зпълнява изискванията на добри хигиенни практики (ДХП) и добри производствени практики (ДПП)
· Попълва технологичен дневник

Средс т в а з а оцен я Средство 1:
ване:
· Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с изпълнение на производствена
дейност
Условия за провеж За средство 1:
дане на оценяването: · Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценя За средство 1:
ване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с производството на млечни
продукти
За средство 2:
· Д емонстрира професионални умения при подготовка на необходимите
материали, суровини, машини, съоръжения, пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и
разходните норми. Дейността е извършена по безопасен за личното здраве и
околната среда начин съобразно добрите производствени практики и добрите
хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини, съоръжения,
инструменти, пособия и други. След приключване на работата работното
място е подредено и почистено

ЕРУ 15
Наименование на еди Производство на млечни десерти и на сухи закваски
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про Оператор в хранително-вкусовата промишленост
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 15.1: Участва в производството на сладолед
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Знания

· Д
 ефинира технологията за производство на сладолед
· О бяснява принципа на работа и устройството на оборудването и апаратурата
· О писва добрите производствени практики/стандарти и добрите хигиенни
практики
· И зброява особеностите на технологичната документация

Умения

·
·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да произвежда сладолед, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

 зема проба
В
Дегустира продукта
Р азчита технологичните схеми
Р аботи със специфично оборудване
И звършва технологичните операции
Р аботи с измервателни и лабораторни прибори
П реценява работната ситуация
И зпълнява изискванията на добри хигиенни практики (ДХП) и добри производствени практики (ДПП)
· Попълва технологичен дневник

Резултат от учене 15.2: Участва в производството на млечни десерти
Знания

· Д
 ефинира технологии за производство на млечни десерти
· О бяснява принципа на работа и устройството на оборудването и апаратурата
· О писва добрите производствени практики/стандарти и добрите хигиенни
практики
· И зброява особеностите на технологичната документация

Умения

·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да произвежда млечни десерти, като проявява съобразителност,
отговорност, прецизност и ангажираност

 зема проба
В
Дегустира продукта
Р азчита технологичните схеми
Р аботи със специфично оборудване
И звършва технологичните операции
Р аботи с измервателни и лабораторни прибори
И зпълнява изискванията на добри хигиенни практики (ДХП) и добри производствени практики (ДПП)
· Попълва технологичен дневник

Резултат от учене 15.3: Участва в производството на сухи закваски
Знания

· Д
 ефинира технологията за произвеждане на закваска
· О писва добрите производствени практики/стандарти и добрите хигиенни
практики
· Дефинира принципа на работа и устройството на оборудването и апаратурата
· З апознат е с технологичната документация

Умения

·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да произвежда закваски, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

 зема проба
В
Дегустира продукта
Р азчита технологичните схеми
Р аботи със специфично оборудване
И звършва технологичните операции
Р аботи с измервателни и лабораторни прибори
И зпълнява изискванията на добри хигиенни практики (ДХП) и добри производствени практики (ДПП)
· Попълва технологичен дневник

Средс т в а з а оцен я Средство 1:
ване:
· Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с изпълнение на производствена
дейност
Условия за провеж За средство 1:
дане на оценяването: · Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
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Критерии за оценя За средство 1:
ване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с производството на млечни
продукти
За средство 2:
· Демонстрира професионални умения при подготовката на необходимите
материали, суровини, машини, съоръжения, пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и
разходните норми. Дейността е извършена по безопасен за личното здраве и
околната среда начин съобразно добрите производствени практики и добрите
хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини, съоръжения,
инструменти, пособия и други. След приключване на работата работното
място е подредено и почистено

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на месо, месни
продукти и риба“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 16
Наименование на еди Основни дейности при месодобива
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про Оператор в хранително-вкусовата промишленост
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 16.1: Приема, определя здравословното състояние и провежда предкланичен режим
на животните
Знания

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

Умения

· П
 роверява документацията на пристигащите животни
· О тделя болните животни
· Попълва дневник за входящ контрол

Компетентности

· С
 пособен е да приема пристигащите животни съгласно получената документация, проявявайки прецизност и отговорност

Резултат от учене 16.2: Използва съвременни методи за зашеметяване, клане и обезкървяване
Знания

·
·
·
·

Умения

· О
 пределя параметрите на технологичното оборудване (сила на тока и концентрация на СО 2) в зависимост от вида на животното и теглото му
· Р аботи с технологично оборудване за зашеметяване
· С пазва технологичните изисквания при клане
· Регистрира наличието на риск от биологично замърсяване

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да извършва зашеметяване, клане и обезкървяване, като спазва изискванията за хуманно отношение към животните

 ефинира същността на процеса зашеметяване
Д
О бяснява принципа на действие на оборудването за зашеметяване
О писва технологичните изискванията при клане и обезкървяване
Познава правилата за експлоатация и безопасно обслужване на технологичното оборудване

Резултат от учене 16.3: Участва в разкрояване, задиране и механизирано снемане на кожи
Знания

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

Умения

· С
 пазва технологичната дисциплина при задиране на кожата
· Р аботи със съоръжения за механизирано снемане на кожата (перата на
птиците)
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· С
 пособен е отговорно и ангажирано да изпълнява дейностите разкрояване,
задиране и механизирано снемане на кожи

Резултат от учене 16.4: Участва в отделянето на вътрешни органи
Знания

·
·
·
·

 писва анатомичното разположение на органите
О
Дефинира технологичната последователност при отделяне на органите
И дентифицира рисковете при неспазване на технологичната дисциплина
О бяснява принципа на действие на линията за изваждане на вътрешни
органи на птици

Умения

·
·
·
·

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

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да отделя вътрешни органи от кланични трупове,
спазвайки стриктно технологичната последователност и дисциплина

Резултат от учене 16.5: Участва в тоалета и окачествява добитото трупно месо
Знания

·
·
·
·
·

 ефинира значението на тоалета
Д
Познава изискванията за ДХП и ДПП
Дефинира технологичните стандарти за окачествяване на трупни меса
О писва изискванията за маркировка на трупните меса
З нае изискванията за съхранение на добитата суровина в зависимост от
предназначението

Умения

·
·
·
·

 пазва изискванията на нормативните актове за окачествяване на трупни меса
С
М аркира трупни меса съгласно изискванията на системата НАССР
О пределя реализацията на трупните меса
Н асочва трупните меса за хладилна обработка

Компетентности

· С
 пособен е да проявява отговорност и прецизност при извършване на тоалет
и окачествяване на трупни меса

Резултат от учене 16.6: Обслужва технологичното оборудване
Знания

· П
 ознава устройството и принципа на действие на технологичното оборудване
· О писва възможните аварийни ситуации
· И зброява плановете за действие при аварийна ситуация

Умения

· И
 зползва технологичното оборудване
· Р азпознава признаците на аварийна ситуация

Компетентности

· С
 амостоятелно обслужва технологичното оборудване, като проявява адекватно поведение и прецизност в работата си

Средс т в а з а оцен я Средство 1:
ване:
· Решаване на тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с изпълнение на основни дейности по добив на месо
Условия за провеж За средство 1:
дане на оценяването: · Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценя За средство 1:
ване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с основните дейности при
добив на трупно месо
За средство 2:
· Подготвя работната площадка с необходимото оборудване за изпитното
задание. Спазва технологичната последователност на работа
· Дейността е извършена по безопасен за личното здраве и околната среда
начин съобразно ДПП и ДХП
· Демонстрира умения за работа с оборудването. След приключване на работата работното място е подредено и почистено

ЕРУ 17
Наименование на еди Обработка на месни и рибни суровини
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3
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Наименование на про Оператор в хранително-вкусовата промишленост
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 17.1: Участва в първичната обработка на месни и рибни суровини
Знания

· Д
 ефинира основните етапи на обработка на суровините
· О писва технологичните изисквания при транжиране, обезкостяване, обезжилване и сортиране на месо и при транжиране, обезкостяване и филетиране на риба
· О писва изискванията при окачествяване на месо и риба
· О бяснява инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни
и безопасни условия на труд

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да извършва операциите за първична обработка,
като проявява отговорност и прецизност, спазвайки утвърдените стандарти

 ранжира трупни меса и риба
Т
О безкостява отделните части
О безжилва и сортира месото в зависимост от предназначението му
О бслужва линия за транжиране на трупове от птици
О бслужва машина за обезкостяване на птичи трупове
Р аботи с технологично оборудване за транжиране на месо и филетиране
на риба

Резултат от учене 17.2: Участва в машинна обработка на суровини за месни продукти
Знания

·
·
·
·

Умения

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

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да определя степента на раздробяване на суровината в зависимост от нейното предназначение

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

Резултат от учене 17.3: Участва в приготвянето на пълнежна маса
Знания

·
·
·
·

Умения

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

Компетентности

· С
 амостоятелно и професионално приготвя пълнежна маса, използвайки
кутермашина

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

Резултат от учене 17.4: Участва в пълнене и оформяне на колбаси
Знания

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

·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да обслужва пълначна машина, като проявява
отговорност и прецизност

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

Резултат от учене 17.5: Участва в термичната обработка
Знания

· О
 писва същността на термичната обработка
· Познава устройството и действието на камерите за термична обработка
· Познава изискванията за термична обработка на различни групи месни
продукти
· О писва температурния режим на обработка на конкретен продукт
· З нае изискванията на системата НАССР за анализ на риска и критичните
контролни точки

Умения

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

Компетентности

· С
 пособен е прецизно и отговорно да извършва термична обработка при
спазване на изискванията за ЗБУТ

Резултат от учене 17.6: Участва в опушване на продукти
Знания

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

Умения

· Р
 аботи с технологично оборудване – камери и димогенератори
· К онтролира технологичните параметри на камерата – концентрация и температура на пушека
· С пазва изискванията за безопасни условия на труд
· О бслужва камери за опушване
· Н астройва автоматичната система към технологичното оборудване
· П роверява контролните уреди и записващите устройства

Компетентности

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

Средс т в а з а оцен я Средство 1:
ване:
· Решаване на тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с изпълнение на основни дейности по добив на месо
Условия за провеж За средство 1:
дане на оценяването: · Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценя За средство 1:
ване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с основните етапи при
добив на трупно месо
За средство 2:
· Демонстрира професионални умения при подготовка на работната площадка
с необходимото оборудване за изпитното задание. Спазва технологичната
последователност на работата. Дейността е извършена по безопасен за личното здраве и околната среда начин съобразно ДПП и ДХП; демонстрира
умения за работа с оборудването. След приключване на работата работното
място е подредено и почистено

ЕРУ 18
Наименование на еди Производство на трайни месни продукти
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3
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Наименование на про Оператор в хранително-вкусовата промишленост
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 18.1: Участва в производството на малотрайни месни продукти
Знания

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

Умения

· О
 пределя количеството на влаганите суровини и материали по рецептура
· О бработва машинно основните суровини в съответствие с технологичните
изисквания
· О бслужва технологично оборудване
· П рилага изискванията на системата НАССР, ДПП и ДХП
· И зползва лични предпазни средства
· С пазва нормативните актове, стандартите и вътрешнофирмената документация, свързани с производството

Компетентности

· С
 пособен е да произвежда структурни и безструктурни варено-пушени колбаси, като проявява отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 18.2: Участва в производството на полутрайни и трайни месни продукти
Знания

· Д
 ефинира технологичната схема на производство на полутрайни и трайни
колбаси
· О писва изискванията за термична обработка, препушване и сушене
· И дентифицира същността на процеса препушване за увеличаване трайността
на продукта
· О писва действието на димните вещества върху гнилостната микрофлора и
окислителното действие на кислорода от въздуха върху мазнините
· Познава устройството и действието на технологичното оборудване
· М аркира нормативните актове и вътрешнофирмените изисквания за производството на качествена продукция

Умения

· К
 онтролира технологичните параметри за термична обработка, препушване
и сушене
· З адава режимите на сушилните камери за полутрайни и трайни варенопушени колбаси
· С леди за качествените показатели на готовата продукция
· К онтролира параметрите при хладилно съхранение на готовата продукция

Компетентности

· С
 пособен е да произвежда трайни варено-пушени колбаси, спазвайки технологичната схема за производство на полутрайни и трайни колбаси

Резултат от учене 18.3: Участва в производството на трайни сурово-сушени месни продукти
Знания

·
·
·
·
·
·
·
·

Умения

·
·
·
·

 ефинира изискванията към основните суровини
Д
О писва технологичната схема за производство
Н азовава изискванията при осоляване на пастърми и филета
И дентифицира същността на процеса пресуване
И зброява изискванията за машинна обработка на суровините
И дентифицира същността на процеса зреене
О писва изискванията при приготвяне на пълнежна маса
О бяснява принципа на действие на технологичното оборудване

 одбира основните суровини съгласно изискванията за ДПП
П
С леди за нормалното протичане на процеса във всеки етап на производството
С леди ККТ в производствения процес
С пазва нормативните актове, регламентиращи качествените изисквания
към готовата продукция
· О пределя параметрите на сушене
· О пределя параметрите за съхранение на готовата продукция преди реализация
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· С
 пособен е самостоятелно, отговорно и прецизно да осъществява отделните
етапи от производствения процес на трайни сурово-сушени месни продукти,
спазвайки технологичните изисквания

Средс т в а з а оцен я Средство 1:
ване:
· Решаване на тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с изпълнение на дейности по
производството на трайни месни продукти
Условия за провеж За средство 1:
дане на оценяването: · Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценя За средство 1:
ване:
· Демонстрирани са теоретични знания за производството на трайни месни
продукти
За средство 2:
· Демонстрира професионални умения при подготовката на необходимите
суровини, спомагателни материали, технологично оборудване, пособия за
изпълнение на изпитното задание. Работната дейност е извършена по безопасен за личното здраве и околната среда начин съобразно ДПП и ДХП.
Демонстрира умения за работа с технологичното оборудване в цеха. След
приключване на работата работното място е почистено и подредено

ЕРУ 19
Наименование на еди Производство на нетрайни месни продукти
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про Оператор в хранително-вкусовата промишленост
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 19.1: Участва в производството на фасонирани месни продукти от свинско месо
Знания

· О
 писва предварителната обработка на суровините след обезкостяване/
оформяне
· И дентифицира същността на процеса осоляване
· О писва технологично оборудване за осоляване
· З нае рецептурата и начина на приготвяне на осоляващ разтвор
· И зброява режимите на шприцоване и тумблиране
· О бяснява принципа на действие на технологичното оборудване за осоляване
· И дентифицира технологичната схема за производство на фасонирани продукти
· О писва технологичния режим на термична обработка

Умения

· Р
 аботи с шприц машина и тумблер
· П риготвя разтвор за шприцоване с определена концентрация
· И зползва технологични инструкции и вътрешнофирмена документация за
производство на фасонирани продукти
· О пределя термичния режим на работа на апаратите
· С леди контролните измервателни уреди и записващи устройства към апаратите
· К онтролира ККТ по време на производството
· С пазва изискванията за ДПП и ДХП

Компетентности

· С
 амостоятелно и отговорно провежда технологичен процес, спазвайки изискванията за ДПП, ДХП и на системата НАССР

Резултат от учене 19.2: Участва в производството на месни полуфабрикати
Знания

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

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

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да обслужва специализираната техника за производството на месни полуфабрикати

Средс т в а з а оцен я Средство 1:
ване:
· Решаване на тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с изпълнение на дейности по
производството на нетрайни месни продукти
Условия за провеж За средство 1:
дане на оценяването: · Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценя За средство 1:
ване:
· Демонстрирани са теоретични знания за производството на нетрайни месни
продукти
За средство 2:
· Демонстрира професионални умения при подготовката на необходимите
суровини, спомагателни материали, технологично оборудване, пособия за
изпълнение на изпитното задание. Работната дейност е извършена по безопасен за личното здраве и околната среда начин съобразно ДПП и ДХП
· Демонстрира умения за работа с технологичното оборудване в цеха. След
приключване на работата работното място е почистено и подредено

ЕРУ 20
Наименование на еди Производство на субпродуктови месни продукти, саздърми и рибни продукти
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про Оператор в хранително-вкусовата промишленост
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 20.1: Участва в производството на субпродуктови месни продукти и саздърми
Знания

· Д
 ефинира изискванията към основните суровини за тази група месни продукти
· О писва технологичната схема на отделните видове месни продукти
· И зброява санитарно-хигиенните изисквания при производството на субпродуктовите месни продукти и саздърми
· Познава оборудването, необходимо за производството на тази група месни
продукти

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 амостоятелно произвежда субпродуктови месни продукти и саздърми, като
стриктно спазва рецептурата и изискванията на ЗБУТ

 пределя годността на суровините
О
П рилага рецептури и вътрешнофирмена документация
О бслужва технологичното оборудване
С пазва санитарно-хигиенните изисквания и безопасните условия на труд
С пазва режима за съхранение на готовата продукция

Резултат от учене 20.2: Участва в производството на рибни продукти
Знания

· И
 зброява изискванията при приемане на суровината
· О писва температурния режим на съхранение
· Дефинира технологичната схема за първична обработка на суровината в
зависимост от предназначението
· Дефинира методите за осоляване и опушване на рибата
· Посочва качествените показатели на готовия продукт
· О писва действието и обслужването на машините и апаратите
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Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

· П
 роявява отговорно отношение и прецизност при производството на рибни
продукти

 реценява годността и начина на обработка на суровината
П
Р аботи с технологично оборудване за първична обработка
П риготвя разтвори за осоляване и мариноване на риба
С леди процеса на сушене и веяне
З адава параметрите на камерите за топло или студено опушване
С леди за правилното съхранение на готовата продукция

Средс т в а з а оцен я Средство 1:
ване:
· Решаване на тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с изпълнение на дейности по
производството на субпродуктови месни продукти, саздърми и риба
Условия за провеж За средство 1:
дане на оценяването: · Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценя За средство 1:
ване:
· Демонстрирани са теоретични знания за производството на субпродуктови
месни продукти, саздърми и риба
За средство 2:
· Демонстрира професионални умения при подготовката на необходимите
суровини, спомагателни материали, технологично оборудване, пособия за
изпълнение на изпитното задание. Работната дейност е извършена по безопасен за личното здраве и околната среда начин съобразно ДПП и ДХП.
Демонстрира умения за работа с технологичното оборудване в цеха. След
приключване на работата работното място е почистено и подредено

ЕРУ 21
Наименование на еди Производство на консерви
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про Оператор в хранително-вкусовата промишленост
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 21.1: Участва в производството на месни и рибни консерви
Знания

·
·
·
·
·
·
·
·

Умения

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

· О
 бработва месни и рибни суровини, приготвя бульони и заливки
· И звършва технологичните операции за производството на месни и рибни
консерви
· О бслужва и контролира технологичното оборудване
· И звършва изпитване за херметичност на консервни опаковки
· С пазва инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и
безопасни условия на труд
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· С
 пособен е да произвежда месни и рибни консерви, като проявява отговорност и прецизност и при спазване на изискванията на ЗБУТ

Резултат от учене 21.2: Участва в производството на месно-растителни консерви
Знания

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

Умения

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

Компетентности

· С
 пособен е да произвежда месно-растителни консерви, като проявява отговорност и прецизност и спазва изискванията на ЗБУТ

Средс т в а з а оцен я Средство 1:
ване:
· Решаване на тест, устно изпитване или развиване на въпрос
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с изпълнение на дейности по
производството на месни, рибни и месно-растителни консерви
Условия за провеж За средство 1:
дане на оценяването: · Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценя За средство 1:
ване:
· Демонстрирани са теоретични знания за производството на месни, рибни
и месно-растителни консерви
За средство 2:
· Демонстрира професионални умения при подготовката на необходимите
суровини, спомагателни материали, технологично оборудване, пособия за
изпълнение на изпитното задание. Работната дейност е извършена по безопасен за личното здраве и околната среда начин съобразно ДПП и ДХП.
Демонстрира умения за работа с технологичното оборудване в цеха. След
приключване на работата работното място е почистено и подредено

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на консер
ви“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 22
Наименование на еди Основни дейности в производството на консерви
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про Оператор в хранително-вкусовата промишленост
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 22.1: Приема, окачествява и съхранява суровини и материали за производство на
консерви
Знания

· И
 дентифицира процеса на транспортиране и условията за съхранение на
плодове и зеленчуци
· Дефинира основните принципи на системата НАССР
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Умения

· В
 зема средна проба
· И зпълнява изискванията на системата НАССР за анализ и контрол на
критични контролни точки
· Попълва дневник за входящ контрол

Компетентности

· П
 риема, окачествява и съхранява суровини и материали за производство
на консерви, като проявява отговорност и прецизност

Резултат от учене 22.2: Обслужва машини и съоръжения за механична обработка – измиване, надробяване, нарязване, сортиране и калибриране на плодове и зеленчуци
Знания

· Д
 ефинира същността на механичните процеси
· Познава правилата за експлоатация и безопасно обслужване на съоръженията

Умения

· Р
 аботи със съоръженията
· Б езопасно обслужва съоръженията
· Попълва работна/технологична документация

Компетентности

· С
 амостоятелно използва съоръженията за извършване на механичните
процеси, като проявява отговорност и прецизност

Резултат от учене 22.3: Обслужва инсталации за пресоване и филтруване
Знания

· И
 дентифицира същността на процесите пресоване и филтруване
· Н азовава правилата за безопасна експлоатация на съоръженията за пресоване и филтруване

Умения

· Р
 аботи със съоръженията за пресуване
· Р аботи с инсталациите за филтруване
· Попълва работна/технологична документация

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да използва инсталации за филтруване и пресоване, като проявява отговорност и прецизност

Резултат от учене 22.4: Обслужва инсталации за хомогенизиране и бистрене
Знания

·
·
·
·
·

 дентифицира същността на процеса хомогенизация
И
И дентифицира същността на процеса бистрене
О писва правилата за безопасна работа с хомогенизатора
Познава правилата за безопасна работа с инсталацията за бистрене
О писва НАССР системата за анализ и контрол на критични контролни точки

Умения

·
·
·
·

 аботи с хомогенизатор
Р
Р аботи с инсталация за бистрене на сокове
В зема проба за изследване
Попълва работна/технологична документация

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да извърши хомогенизация и обработка за бистрене, като проявява отговорност и прецизност

Резултат от учене 22.5: Обслужва инсталации за извършване на биохимични и микробиологични
процеси
Знания

· И
 дентифицира същността на биохимичните процеси
· О писва същността на микробиологичните процеси
· И зброява правилата за експлоатация на инсталации за извършване на био
химични и микробиологични процеси

Умения

· Р
 аботи с инсталациите за провеждане на биохимични и микробиологични
процеси
· В зема проба за изследване
· Р азчита рецептура
· И зпълнява рецептура, добавяйки съставките
· К онтролира технологичните показатели
· Попълва работна/технологична документация

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да работи с инсталациите за провеждане на
биохимични и микробиологични процеси, като проявява отговорност и
прецизност

Резултат от учене 22.6: Обслужва инсталации за охлаждане и замразяване
Знания

· И
 дентифицира същността на процесите охлаждане и замразяване
· Дефинира стойностите на параметрите за производство на различни видове
замразени продукти
· Познава температурните режими за съхранение
· О писва правилата за безопасна работа с хладилните инсталации
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Умения

·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да извърши охлаждане и замразяване, като
проявява отговорност и прецизност

 аботи с инсталациите за охлаждане и замразяване
Р
К онтролира параметрите за съхранение
С пазва правилата за безопасна работа
Попълва работна/технологична документация

Резултат от учене 22.7: Обслужва съоръжения за бланширане и пържене
Знания

· Д
 ефинира същността на процесите бланширане и пържене
· Н азовава температурните режими на бланширане и пържене на отделните
суровини
· О писва правилата за експлоатация на апаратите за бланширане и пържене
· З апознат е с НАССР системата за анализ и контрол на критични контролни точки

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да извърши бланширане и пържене, като проявява отговорност и прецизност

 аботи с апаратите за бланширане
Р
Р аботи с ваните за пържене
С ъблюдава температурните режими
В зема проба за изследване
Попълва работна/технологична документация

Резултат от учене 22.8: Обслужва инсталации за пастьоризация и стерилизация
Знания

· Д
 ефинира същността на процесите пастьоризация и стерилизация
· Н азовава температурните режими на пастьоризация и стерилизация на
конкретния продукт
· О писва правилата за безопасна експлоатация
· О писва правилата за експлоатация на апаратите за стерилизация
· З апознат е с НАССР системата за анализ и контрол на критични контролни точки

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да извърши пастьоризация и стерилизация, като
проявява отговорност и прецизност

 аботи с инсталациите за пастьоризация
Р
Р аботи с апаратите за стерилизация
И звършва безопасна експлоатация на съоръженията
С ъблюдава температурните режими
В зема проба за изследване
Попълва работна/технологична документация

Резултат от учене 22.9: Обслужва апарати и инсталации за концентриране и сушене
Знания

· И
 дентифицира същността на процесите концентриране и сушене
· О писва температурните режими на концентриране и сушене на конкретния
продукт
· О писва технологичните параметри на инсталациите за концентриране и
сушене
· И зброява правилата за експлоатация на апаратите за концентриране
· О писва правилата за експлоатация на сушилните
· З апознат е с НАССР системата за анализ и контрол на критични контролни точки

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да извърши концентриране и сушене, като проявява отговорност и прецизност

 аботи с апаратите за концентриране
Р
Р аботи с апаратите за сушене
И звършва безопасна експлоатация на съоръженията
С ъблюдава технологичните параметри
В зема проба за изследване
Попълва работна/технологична документация

Резултат от учене 22.10: Обслужва технологичното оборудване
Знания

· О
 писва възможните аварийни ситуации
· З нае плановете за действие при аварийни ситуации

Умения

· Р
 азпознава признаците на аварийна ситуация
· П рилага мерки за реагиране, подходящи за съответната аварийна ситуация
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· С
 пособен е самостоятелно да обслужва и контролира технологичното оборудване, като проявява отговорност и прецизност

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с изпълнение на основни дейности по производство на консерви
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Кри т ери и з а оцен я За средство 1:
ване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с основните етапи в производството на консерви
За средство 2:
· Д емонстрира професионални умения при подготовка на необходимите
материали, суровини, машини, съоръжения, пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и
разходните норми. Дейността е извършена по безопасен за личното здраве
и околната среда начин съобразно добрите производствени практики и
добрите хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини,
съоръжения, инструменти, пособия и други. След приключване на работата
работното място е подредено и почистено

ЕРУ 23
Наименование на еди Производство на различни видове консерви
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про Оператор в хранително-вкусовата промишленост
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 23.1: Участва в производството на стерилизирани консерви
Знания

· П
 ознава инструкциите за работа с измервателни и прибори
· О писва начина за извършване на „малка проба“
· О бяснява инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни
и безопасни условия на труд

Умения

·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да произвежда стерилизирани консерви, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

 зема проба
В
Р аботи с технологичното оборудване
О пакова готова продукция
Попълва работна/технологична документация

Резултат от учене 23.2: Участва в производството на плодови и зеленчукови сокове
Знания

·
·
·
·

 ефинира технологията за производство и съхранение на бистри сокове
Д
И дентифицира технологията за производство на мътни сокове (нектари)
О писва начина за вземане на проба
Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни
и безопасни условия на труд

Умения

·
·
·
·
·

 зема проба
В
Подготвя резервоарите за бистрене на сока
И звършва технологичните операции
Р аботи с измервателни прибори
Попълва работна/технологична документация

Компетентности

· С
 пособен е да произвежда бистри и мътни сокове, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 23.3: Участва в производството на плодови и зеленчукови концентрати
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Знания

· И
 дентифицира технологията за производство и съхранение на концентрати
· О писва начина за вземане на проба
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни
и безопасни условия на труд

Умения

·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да произвежда плодови и зеленчукови концентрати, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

 зема проба
В
И звършва технологичните операции
Р аботи с измервателни прибори
Попълва технологичен дневник, работна/технологична документация

Резултат от учене 23.4: Участва в производството на конфитюри, желета, сиропи и мармалади
Знания

·
·
·
·
·
·

Умения

· В
 зема проба
· Попълва работна/технологична документация

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да произвежда конфитюри, желета, сиропи и
мармалади, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и
ангажираност

 писва технологията за производство на конфитюри
О
И дентифицира технологията за производство на желета
Дефинира технологията за производство на сиропи
И дентифицира технологията за производство на мармалади
Н азовава начините за вземане на проба
Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни
и безопасни условия на труд

Резултат от учене 23.5: Участва в производството на продукти на микробиологични и биохимични
производства
Знания

· О
 писва начина за вземане на проба
· И дентифицира технологията за производство и съхранение на туршии
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни
и безопасни условия на труд

Умения

·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да произвежда продукти на микробиологични и биохимични
производства

 зема проба
В
И звършва технологичните операции
С пазва изискванията за съхранение
Попълва работна/технологична документация

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с изпълнение на производствена
дейност
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Кри т ери и з а оцен я За средство 1:
ване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с производството на различни видове консерви
За средство 2:
· Демонстрира професионални умения при подготовка необходимите материали, суровини, машини, съоръжения, пособия за изпълнение на изпитното
задание. Спазва технологичната последователност на работата и разходните
норми. Дейността е извършена по безопасен за личното здраве и околната
среда начин съобразно добрите производствени практики и добрите хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини, съоръжения,
инструменти, пособия и други. След приключване на работата работното
място е подредено и почистено

ЕРУ 24
Наименование на еди Производство на сушени и замразени плодове и зеленчуци
ницата:
Ниво по НКР:

3
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3

Наименование на про Оператор в хранително-вкусовата промишленост
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 24.1: Участва в производството на сушени плодове и зеленчуци
Знания

· И
 дентифицира технологията за производство на сушени продукти
· Дефинира в последователност технологичните операции

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да произвежда сушени продукти, като проявява съобразителност, отговорност и прецизност

 аботи със специфично оборудване
Р
И зпълнява ДХП и ДПП
В зема контролна проба
И звършва технологичните операции
Попълва работна/технологична документация

Резултат от учене 24.2: Участва в производството на замразени плодове и зеленчуци
Знания

· И
 дентифицира технологията за производство на замразени плодове и зеленчуци
· Дефинира в последователност технологичните операции

Умения

· Р
 аботи с хладилните инсталации
· И зпълнява ДХП и ДПП
· Попълва работна/технологична документация

Компетентности

· С
 пособен е да произвежда замразени плодове и зеленчуци, като проявява
съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с изпълнение на производствена
дейност
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Кри т ери и з а оцен я За средство 1:
ване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с производството на сушени
и замразени плодове и зеленчуци
За средство 2:
· Д емонстрира професионални умения при подготовка на необходимите
материали, суровини, машини, съоръжения, пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и
разходните норми. Дейността е извършена по безопасен за личното здраве
и околната среда начин съобразно добрите производствени практики и
добрите хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини,
съоръжения, инструменти, пособия и др. След приключване на работата
работното място е подредено и почистено

ЕРУ 25
Наименование на еди Производство на детски плодови и зеленчукови храни
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про Оператор в хранително-вкусовата промишленост
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 25.1: Участва в производството на детски плодови храни
Знания

· И
 дентифицира технологията за производство на детски плодови храни
· И зброява правилата за безопасна работа
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Умения

·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да произвежда детски плодови храни, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

 онтролира параметрите на технологичния процес
К
Р аботи с технологичното оборудване
И зпълнява изискванията на ДХП и ДПП
Попълва работна/технологична документация

Резултат от учене 25.2: Участва в производството на детски зеленчукови храни
Знания

· И
 дентифицира технологията за произвеждане на детски зеленчукови храни
· О писва правилата за безопасна работа

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да произвежда детски храни от зеленчуци, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

 онтролира параметрите на технологичния процес
К
Р аботи с технологичното оборудване
И зпълнява изискванията на ДХП и ДПП
В зема проби
Попълва работна/технологична документация

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с изпълнение на производствена
дейност
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Кри т ери и з а оцен я За средство 1:
ване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с производството на детски
плодови и зеленчукови храни
За средство 2:
· Д емонстрира професионални умения при подготовка на необходимите
материали, суровини, машини, съоръжения, пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и
разходните норми. Дейността е извършена по безопасен за личното здраве
и околната среда начин съобразно добрите производствени практики и
добрите хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини,
съоръжения, инструменти, пособия и др. След приключване на работата
работното място е подредено и почистено

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на алкохолни
и безалкохолни напитки“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 26
Наименование на еди Основни дейности в производството на алкохолни и безалкохолни напитки
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про Оператор в хранително-вкусовата промишленост
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 26.1: Разтоварва, транспортира и подрежда суровини и материали за производство
на алкохолни и безалкохолни напитки
Знания

· П
 ознава процедурите и правилата за безопасно разтоварване, транспорт и
подреждане в складовете на суровините и материалите
· Познава изискванията за съхранение на различните суровини и материали
· О писва организацията на складовете с реда на работа при вкарване, подреждане и изкарване на суровините и материалите
· Познава принципа на действие и безопасна работа с транспортните средства и съоръжения
· З апознат е с основните принципи на системата НАССР
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Умения

·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да разтоварва, транспортира и подрежда в складовете суровини
и материали за производство на алкохолни и безалкохолни напитки, като
проявява отговорност и прецизност

 орави с транспортните средства и съоръжения
Б
С пазва изискванията за правилно съхранение на суровините и материалите
С пазва установения ред в складовете
Подрежда суровините и материалите в складовете съобразно изискванията
за тяхното правилно съхранение
· Попълва работна документация
· С пазва правилата за безопасна работа

Резултат от учене 26.2: Обслужва технологично оборудване за преработка на суровини и материали
за производство на алкохолни и безалкохолни напитки
Знания

· П
 ознава начина на работа с машините за мачкане и ронкане на гроздето,
отцеждане и пресоване
· Познава начина на работа с машините за пречистване и сортиране на
ечемика, за измиване, киснене, кълнене и сушене
· Познава начина на работа с машините за пречистване и смилане на малц
и сурогати и за майшуване
· Познава начина на работа с инсталациите за омекотяване, дезинфекция и
филтриране на водата
· Познава начина на работа на технологичното оборудване за преработка на
зърнени суровини или на меласа при производството на спирт
· И зброява технологичните показатели, които се следят в процеса на преработка на суровини и материали за производство на алкохолни и безалкохолни напитки
· Познава правилата за безопасна експлоатация и обслужване на машините
и съоръженията

Умения

· Р
 аботи със съоръженията за преработка на суровини и материали за производство на алкохолни и безалкохолни напитки
· Постига поставената му норма на производителност
· С пазва работните режими на машините и съоръженията
· С пазва зададените технологични показатели
· Б езопасно обслужва съоръженията
· Попълва работна документация

Компетентности

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

Резултат от учене 26.3: Обслужва технологичното оборудване за отцеждане и пресуване
Знания

· Д
 ефинира процесите пресоване и екстракция
· Познава начина на работа с оборудването за пресоване и екстракция
· О писва правилата за безопасна експлоатация на съоръженията за пресоване и екстракция
· И зброява технологичните показатели, които се следят в процесите пресоване и екстракция

Умения

·
·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да използва инсталации за пресоване и екстракция, като проявява отговорност и прецизност

 аботи със съоръженията за пресоване
Р
Р аботи с инсталациите за екстракция
Р аботи с оборудването за пресоване и екстракция
Попълва работна документация
Постига поставената му норма на производителност
С пазва работните режими на машините и съоръженията
С леди за спазване на зададените технологични показатели
С пазва правилата за безопасна работа

Резултат от учене 26.4: Обслужва технологично оборудване за купажиране, бистрене и филтруване
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Знания

·
·
·
·
·

Умения

·
·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да използва инсталации за купажиране, бистрене
и филтруване, като проявява отговорност и прецизност

 писва процесите купажиране, бистрене и филтруване
О
Познава начина на работа на технологичното оборудване за купажиране
Познава начина на работа на технологичното оборудване за бистрене
Познава начина на работа на технологичното оборудване за филтруване
Познава правилата за безопасна работа на технологичното оборудване за
купажиране, бистрене и филтруване
· З апознат е с технологичните показатели, които се следят при процесите
купажиране, бистрене и филтруване
 аботи с технологичното оборудване за купажиране
Р
Р аботи с технологичното оборудване за бистрене
Р аботи с технологичното оборудване за филтруване
Попълва работна документация
Постига поставената му норма на производителност
С пазва работните режими на машините и съоръженията
С пазва зададените технологични показатели
С пазва правилата за безопасна работа

Резултат от учене 26.5: Обслужва технологично оборудване за извършване на биохимични и микробиологични процеси – алкохолна и оцетно-кисела ферментация
Знания

· П
 ознава процесите алкохолна и оцетно-кисела ферментация
· Познава начина на работа със съоръженията за алкохолна и оцетно-кисела
ферментация
· О писва правилата за безопасна експлоатация на съоръженията за алкохолна
и оцетно-кисела ферментация
· З апознат е с технологичните показатели, които се следят при алкохолна и
оцетно-кисела ферментация

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да използва технологично оборудване за алкохолна и оцетно-кисела ферментация, като проявява отговорност и прецизност

 аботи с инсталациите за алкохолна и оцетно-кисела ферментация
Р
Попълва работна документация
Постига поставената му норма на производителност
С пазва работните режими на машините и съоръженията
С леди за спазване на зададените технологични показатели
С пазва правилата за безопасна работа

Резултат от учене 26.6: Обслужва технологично оборудване за охлаждане и стабилизиране на алкохолни и безалкохолни напитки
Знания

· О
 писва процесите охлаждане и стабилизиране
· Познава начина на работа с инсталациите за охлаждане и стабилизиране
· И зброява правилата за безопасна експлоатация на инсталациите за охлаждане и стабилизиране
· З апознат е с технологичните показатели, които се следят при процесите
охлаждане и стабилизиране

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да използва технологичното оборудване за
охлаждане и стабилизиране на алкохолни и безалкохолни напитки, като
проявява отговорност и прецизност

 аботи с инсталациите за охлаждане и стабилизиране
Р
Попълва работна документация
Постига поставената му норма на производителност
С пазва работните режими на машините и съоръженията
С леди за спазване на зададените технологични показатели
С пазва правилата за безопасна работа

Резултат от учене 26.7: Обслужва технологично оборудване за преработка на вторични суровини от
производството на алкохолни и безалкохолни напитки
Знания

· О
 писва процесите при преработка на вторични суровини от производството
на алкохолни и безалкохолни напитки
· Познава начина на работа с оборудването за преработка
· И зброява технологичните показатели, които се следят при преработка на
вторични суровини от производството на алкохолни и безалкохолни напитки
· И зрежда правилата за безопасна експлоатация на съоръженията
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Умения

· Р
 аботи с машини, съоръжения и технологично оборудване за преработка на
вторични суровини от производството на алкохолни и безалкохолни напитки
· Попълва работна документация
· Постига поставената му норма на производителност
· С пазва работните режими на машините и съоръженията
· С леди за спазване на зададените технологични показатели
· С пазва правилата за безопасна работа

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да използва машини, съоръжения и инсталации
за преработка на вторични суровини от производството на алкохолни и
безалкохолни напитки

Резултат от учене 26.8: Обслужва технологично оборудване за пастьоризация на готовите напитки
Знания

· О
 писва процесите пастьоризация
· Познава начина на работа с инсталациите за пастьоризация
· И зброява технологичните показатели, които се следят при пастьоризация
на готовите напитки
· З нае правилата за безопасна експлоатация на съоръженията

Умения

·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да извършва пастьоризация на готовите напитки,
като проявява отговорност и ангажираност

 аботи с инсталациите за пастьоризация
Р
И звършва безопасна експлоатация на съоръженията
С пазва работните режими и постигането на зададените показатели
Попълва работна документация

Резултат от учене 26.9: Участва в бутилиране на алкохолни и безалкохолни напитки
Знания

· П
 ознава начина на работа с машините, апаратите и съоръженията за бутилиране на алкохолни и безалкохолни напитки
· Дефинира основните изисквания при подготовка на тапи, капачки, бутилки,
кутии, кенове и други опаковки
· З апознат е с параметрите на машините, апаратите и съоръженията от линията за бутилиране на алкохолни и безалкохолни напитки
· Познава правилата за безопасна работа

Умения

· Р
 аботи с машините, апаратите и съоръженията за бутилиране на алкохолни
и безалкохолни напитки
· Подготвя тапи, капачки, бутилки, кутии, кенове и други опаковки
· С пазва работните режими на машините, апаратите и съоръженията от
линията за бутилиране на алкохолни и безалкохолни напитки
· С леди за спазване на зададените параметри
· Попълва работна документация

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да извършва бутилиране на алкохолни и безалкохолни напитки, като проявява отговорност и прецизност

Резултат от учене 26.10: Обслужва технологичното оборудване
Знания

· П
 ознава устройството и начина на работа с машините, апаратите и съоръженията
· И зброява възможните аварийни ситуации
· О писва плановете за действие при аварийни ситуации

Умения

· Р
 аботи с технологично оборудване
· Р азпознава признаците на аварийна ситуация
· П рилага мерки за реакция, подходящи за конкретна аварийна ситуация

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да експлоатира технологичното оборудване, като
проявява отговорност и прецизност

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с изпълнение на основни дейности при производството на алкохолни и безалкохолни напитки
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
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Кри т ери и з а оцен я За средство 1:
ване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с експлоатацията на машини и съоръжения в производството на алкохолни и безалкохолни напитки
За средство 2:
· Д емонстрира професионални умения при решаването на конкретната
практическа задача, свързана с изпълнение на основни дейности при производството на алкохолни и безалкохолни напитки. Спазва технологичната
последователност на работата, разходните норми и параметрите на технологичния процес. Дейността е извършена по безопасен за личното здраве
и околната среда начин съобразно добрите производствени практики и
добрите хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини,
съоръжения, инструменти, пособия и др. След приключване на работата
работното място е подредено и почистено

ЕРУ 27
Наименование на еди Производство на ферментирали напитки и други продукти на база алкохолна
ницата:
ферментация (ректифициран спирт)
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про Оператор в хранително-вкусовата промишленост
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 27.1: Участва в производството на различни видове вина
Знания

· О
 писва технологиите за производство на различни категории, видове и
типове вина
· Познава устройството и начина на работа с технологичното оборудване за
производство на различни категории, видове и типове вина
· Познава устройството и начина на работа с технологичното оборудване за
приемане и окачествяване на суровината; преработка на грозде или други
плодове; получаване и обработка на мъстта; провеждане на ферментация/и;
съхранение; бистрене; стабилизиране; стареене; бутилиране и съхранение
на готовото вино
· И зброява технологичните показатели, които се следят при производство
на различни категории, видове и типове вина
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни
и безопасни условия на труд при работата със съоръжения за производство
на вина

Умения

· Р
 аботи с машини, апарати и съоръжения за производство на вина
· И звършва технологичните манипулации по приемане и окачествяване на
суровината
· И звършва технологичните манипулации по преработка на грозде или други
плодове; получаване и обработка на мъстта; провеждане на ферментация/и;
съхранение; бистрене; стабилизиране; стареене; бутилиране и съхранение
на готовото вино
· С пазва работните режими на технологичното оборудване, както и постигането на зададените технологични показатели
· С пазва правилата за безопасна работа
· Попълва работна документация

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да изпълнява технологични манипулации и да
работи с технологичното оборудване за производство на различни категории, видове и типове вина, като проявява съобразителност, отговорност,
прецизност и ангажираност

Резултат от учене 27.2:

Участва в производството на малц и пиво

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 54

Знания

·
·
·
·

Умения

· Р
 аботи с машини, апарати и съоръжения за производство на малц, пивна
мъст и пиво
· И звършва технологичните операции
· С пазва работните режими на машините и съоръженията
· С пазва зададените технологични показатели
· С пазва правилата за безопасна работа
· Попълва работна документация

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да изпълнява технологични операции и да работи
с технологичното оборудване за производство на малц, пивна мъст и пиво,
като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

 писва технологията за производство на малц
О
И зброява изискванията за съхранение на малц
Дефинира технологията за производство на пивна мъст и пиво
Познава устройството и начина на работа със съоръжения за производство
на малц
· Познава устройството и начина на работа със съоръжения за производство
на пивна мъст и пиво
· И зброява технологичните показатели, които се следят при производство
на малц, пивна мъст и пиво
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни
и безопасни условия на труд при работата със съоръжения за производство
на малц, пивна мъст и пиво

Резултат от учене 27.3: Участва в производството на етилов алкохол от земеделски произход
Знания

· О
 писва технологията за производство на етилов алкохол от земеделски
произход
· И зброява изискванията за съхранение на етилов алкохол от земеделски
произход
· Дефинира технологията за производство на бражка от зърнени суровини
или меласа
· Познава устройството и начина на работа с технологичното оборудване за
производство на етилов алкохол от земеделски произход
· И зброява технологичните показатели, които се следят при производство
на етилов алкохол от земеделски произход
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни
и безопасни условия на труд при работата със съоръжения за производство
на етилов алкохол от земеделски произход

Умения

· Р
 аботи с машини, апарати и съоръжения за производство на спирт от зърнени суровини или меласа
· И звършва технологичните манипулации при производство на етилов алкохол от земеделски произход
· С пазва работните режими на машините и съоръженията
· С леди за постигането на зададените технологични показатели
· С пазва правилата за безопасна работа
· Попълва работна документация

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да изпълнява технологични манипулации и да
работи с технологичното оборудване за производство на спирт от зърнени
суровини или меласа, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 27.4: Участва в производството на оцет
Знания

·
·
·
·

 писва технологията за производство на оцет
О
И зброява изискванията за съхранение на оцет
Дефинира технологията за производство на оцет
Познава устройството и начина на работа с технологичното оборудване за
производство на оцет
· З апознат е с технологичните показатели, които се следят при производство
на оцет
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни
и безопасни условия на труд при работата със съоръжения за производство
на оцет

БРОЙ 54

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да изпълнява технологични манипулации и да
работи с технологичното оборудване за производство на оцет, като проявява
съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

 аботи с машини, апарати и съоръжения за производство на оцет
Р
И звършва технологичните манипулации при производството на оцет
С пазва работните режими на машините и съоръженията
С леди за постигането на зададените технологични показатели
С пазва правилата за безопасна работа
Попълва работна документация

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на практическа задача
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Кри т ери и з а оцен я За средство 1:
ване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с изпълнение на производствена дейност
За средство 2:
· Д емонстрира професионални умения при подготовка на необходимите
материали, суровини, машини, съоръжения, пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и
разходните норми. Дейността е извършена по безопасен за личното здраве
и околната среда начин съобразно добрите производствени практики и
добрите хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини,
съоръжения, инструменти, пособия и др. След приключване на работата
работното място е подредено и почистено

ЕРУ 28
Наименование на еди Производство на спиртни напитки
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про Оператор в хранително-вкусовата промишленост
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 28.1: Участва в производството на винено бренди
Знания

· О
 писва технологията за производство на винено бренди
· Познава устройството и начина на работа с технологичното оборудване за
производство на винено бренди
· О писва начина на работа на технологично оборудване за производство на
виноматериалите; дестилация; стареене; купажиране; обработка; бутилиране
и съхранение на готовото винено бренди
· Познава технологичните показатели, които се следят при производство на
винено бренди
· Дефинира методите и изискванията за стареене и купажиране на винените
дестилати, предназначени за винено бренди
· И зброява методите, технологичното оборудване и изискванията при обработка, бутилиране и съхранение на винено бренди
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни
и безопасни условия на труд при работата със съоръжения за производство
на винено бренди
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Умения

· Р
 аботи с машини, апарати и съоръжения за производство на винено бренди
· И звършва технологичните манипулации по: ферментация, съхранение и
дестилация на виноматериалите, предназначени за производството на винено бренди
· Извършва технологичните манипулации по стареене, купажиране, обработка,
бутилиране и съхранение на готовото винено бренди.
· С пазва работните режими на машините и съоръженията
· С леди за постигането на зададените технологични показатели
· С пазва правилата за безопасна работа
· Попълва работна документация

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да изпълнява технологични манипулации и да
работи с технологичното оборудване за производство на винено бренди,
като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 28.2: Участва в производството на уиски
Знания

· О
 писва технологията за производство на уиски
· Познава устройството и начина на работа с технологичното оборудване за
производство на уиски (включително и тези за производство на малц; мъст;
ферментация; дестилация; стареене; купажиране; обработка; бутилиране и
съхранение на готовото уиски)
· Познава технологичните показатели, които се следят при производство на
уиски
· Дефинира методите и изискванията за стареене и купажиране на уисковите
дестилати, предназначени за производството на уиски
· И зброява методите, технологичното оборудване и изискванията при обработка, бутилиране и съхранение на уиски
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни
и безопасни условия на труд при работата със съоръжения за производство
на уиски

Умения

· Р
 аботи с машини, апарати и съоръжения за производство на уиски
· И звършва технологичните манипулации по: производство на уисков малц;
получаване на уискова мъст; ферментация и дестилация
· И звършва технологичните манипулации по стареене, купажиране, обработка, бутилиране и съхранение на готовото уиски
· С пазва работните режими на машините и съоръженията, както и постигането на зададените технологични показатели
· С пазва правилата за безопасна работа
· Попълва работна документация

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да изпълнява технологични манипулации и да
работи с технологичното оборудване за производство на уиски, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 28.3: Участва в производството на ракии
Знания

· О
 писва технологията за производство на ракии
· Познава устройството и начина на работа с технологичното оборудване за
производство на ракии
· Познава устройството и начина на работа с технологичното оборудване за
производство на ферментиралите материали; дестилация; стареене; купажиране; обработка; бутилиране и съхранение на готовите ракии
· Познава технологичните показатели, които се следят при производство на
ракии
· Дефинира методите и изискванията за стареене и купажиране на ракиените дестилати
· И зброява методите, технологичното оборудване и изискванията при обработка, бутилиране и съхранение на ракии
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни
и безопасни условия на труд при работата със съоръжения за производство
на ракии
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Умения

· Р
 аботи с машини, апарати и съоръжения за производство на ракии
· И звършва технологичните манипулации по: ферментация, съхранение и
дестилация на материалите, предназначени за производството на ракии
· И звършва технологичните манипулации по стареене, купажиране, обработка, бутилиране и съхранение на готовите ракии
· С пазва работните режими на технологичното оборудване, както и постигането на зададените технологични показатели
· С пазва правилата за безопасна работа
· Попълва работна документация

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да изпълнява технологични манипулации и да
работи с технологичното оборудване за производство на уиски, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 28.4: Участва в производството на спиртни напитки от етилов алкохол от земеделски произход
Знания

· Д
 ефинира технологията за производство на спиртни напитки от етилов
алкохол от земеделски произход
· Познава устройството и начина на работа със съоръженията за производство
на спиртни напитки от етилов алкохол от земеделски произход
· Познава устройството и начина на работа със съоръженията за производство
на захарен сироп; глюкозен сироп; карамел, водно-алкохолни извлеци от
пресни и сушени плодове; настойки; спиртувани плодови сокове; ароматни
спиртове; купажиране; обработка; бутилиране и съхранение на готовите
спиртни напитки
· Познава технологичните показатели, които се следят при производство на
спиртни напитки от етилов алкохол от земеделски произход
· И зброява методите и изискванията при производство на захарен сироп,
глюкозен сироп, карамел, водно-алкохолни извлеци от пресни и сушени
плодове, настойки, спиртувани плодови сокове, ароматни спиртове
· О писва методите, технологичното оборудване и изискванията при купажиране, обработка, бутилиране и съхранение на спиртни напитки от етилов
алкохол от земеделски произход
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни
и безопасни условия на труд при работата със съоръжения за производство
на спиртни напитки от етилов алкохол от земеделски произход

Умения

· Р
 аботи с машини, апарати и съоръжения за производство на спиртни напитки от етилов алкохол от земеделски произход
· И звършва технологичните манипулации по купажиране, обработка, бутилиране и съхранение на спиртни напитки от етилов алкохол от земеделски
произход
· С пазва работните режими на машините и съоръженията
· С леди за постигането на зададените технологични показатели
· С пазва правилата за безопасна работа
· Попълва работна документация

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да изпълнява технологични манипулации и да
работи с технологичното оборудване за производство на спиртни напитки
от етилов алкохол от земеделски произход, като проявява съобразителност,
отговорност, прецизност и ангажираност

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с изпълнение на производствена
дейност.
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· У
 чебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
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Кри т ери и з а оцен я За средство 1:
ване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с производството на малц,
пиво, коняк, уиски, ракии и други напитки от ректифициран спирт
За средство 2:
· Демонстрира професионални умения при решаването на конкретната практическа задача, свързана с изпълнение на основни дейности при производството на малц, пиво, коняк, уиски, ракии и други напитки от ректифициран
спирт. Спазва технологичната последователност на работата, разходните
норми и параметрите на технологичния процес. Дейността е извършена
по безопасен за личното здраве и околната среда начин съобразно добрите производствени практики и добрите хигиенни практики. Демонстрира
умения за работа с машини, съоръжения, инструменти, пособия и др. След
приключване на работата работното място е подредено и почистено

ЕРУ 29
Наименование на еди Производство на бутилирани води
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про Оператор в хранително-вкусовата промишленост
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 29.1: Участва в производството на бутилирана натурална минерална вода
Знания

· О
 писва технологичните процеси при добиване и бутилиране на натурална
минерална вода
· Познава устройството и начина на работа със съоръженията за добиване
на натурална минерална вода
· Познава инструкциите за работа с измервателни прибори
· Познава устройството и начина на работа със съоръженията за бутилиране
на натурална минерална вода
· И зброява видовете опаковки и условията за съхранение
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни
и безопасни условия на труд

Умения

· Р
 аботи със съоръжения за добиване на натурална минерална вода
· И зпълнява изискванията на ДПП и ДХП
· Р аботи с инсталации, машини и съоръжения за бутилиране на натурална
минерална вода
· И звършва технологичните операции
· С ъблюдава условията за съхранение
· Попълва работна документация

Компетентности

· С
 амостоятелно изпълнява технологични манипулации и работи с технологичното оборудване за производство на бутилирана натурална минерална вода,
като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 29.2: Участва в производството на бутилирана изворна вода
Знания

· О
 писва технологичните процеси при добиване и бутилиране на изворна вода
· Познава устройството и начина на работа със съоръженията за добиване
на изворна вода
· О писва инструкциите за работа с измервателни прибори
· Познава устройството и начинът на работа със съоръженията за бутилиране
на изворна вода
· Познава видовете опаковки
· Н азовава добрите производствени практики/стандарти и добрите хигиенни
практики
· О писва условията за правилно съхранение
· И зброява особеностите при попълване на работната документация
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Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 амостоятелно изпълнява технологични манипулации и работи с технологичното оборудване за добиване и бутилиране на изворна вода, като
проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

 аботи със съоръжения за добиване на изворна вода
Р
Р аботи с инсталации, машини и съоръжения за бутилиране на изворна вода
И зпълнява изискванията на ДХП и ДПП
И звършва технологичните операции
С ъблюдава условията за правилно съхранение
Попълва работна документация

Резултат от учене 29.3: Участва в производството на бутилирана трапезна вода
Знания

· О
 писва технологичните процеси при обработката на вода
· Н азовава добрите производствени практики/стандарти и добрите хигиенни
практики
· Познава устройството и начина на работа с инсталациите, машините и
съоръженията за обработка на вода
· Познава устройството и начина на работа със съоръженията за бутилиране
на вода
· Познава видовете опаковки
· И зброява особеностите при попълване на технологичната документация

Умения

·
·
·
·

Компетентности

· С
 амостоятелно изпълнява технологични манипулации и работи с технологичното оборудване за производство на бутилирана трапезна вода, като
проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

 аботи с инсталациите, машините и съоръженията за обработката на вода
Р
И зпълнява изискванията на ДХП и ДПП
И збира точните опаковки
Попълва работна документация

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с изпълнение на производствена
дейност
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Кри т ери и з а оцен я За средство 1:
ване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с производство на води
За средство 2:
· Д емонстрира професионални умения при подготовка на необходимите
материали, суровина, машини, съоръжения, пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и
разходните норми. Дейността е извършена по безопасен за личното здраве
и околната среда начин съобразно добрите производствени практики и
добрите хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини,
съоръжения, инструменти, пособия и други. След приключване на работата
работното място е подредено и почистено

ЕРУ 30
Наименование на еди Производство на безалкохолни напитки
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про Оператор в хранително-вкусовата промишленост
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 30.1: Участва в производството на газирани и негазирани безалкохолни напитки
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Знания

· О
 писва технологията за производство на безалкохолни напитки
· И зброява правилата за експлоатация на инсталациите и системите за обработка на вода
· И зброява правилата за експлоатация на инсталации за производство на
захарен сироп и купажен сироп
· Познава устройството и начина на работа на системите за смесване и газиране
· Дефинира правилата за експлоатация на съоръженията за бутилиране
· Н азовава добрите производствени практики/стандарти и добрите хигиенни
практики
· О бяснява начина на работа и устройството на технологичното оборудване

Умения

· С
 пазва параметрите на технологичния процес
· Р аботи с технологичното оборудване
· С пазва специфичните изисквания на всеки етап от производствения процес
на купажен сироп
· С пазва специфичните изисквания при сатурация и смесване
· И зпълнява изискванията на ДХП и ДПП
· Попълва работна документация

Компетентности

· С
 амостоятелно изпълнява технологични манипулации и работи с технологичното оборудване за производство на газирани и негазирани безалкохолни напитки, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност
и ангажираност

Резултат от учене 30.2: Участва в производството на сокове и нектари от концентрат
Знания

· П
 ознава в основни линии технологията за производство и съхранение на
сокове и нектари от концентрат
· О писва устройството и начина на работа на съоръженията за производство
на сокове и нектари от концентрат
· О бяснява инструкциите за работа с измервателни прибори
· И зброява видовете опаковки
· О писва инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни
и безопасни условия на труд

Умения

· И
 звършва технологичните операции
· Р аботи с технологичното оборудване
· Попълва работна документация

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да изпълнява технологични манипулации и да
работи с технологичното оборудване за производство на сокове и нектари
от концентрат, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и
ангажираност

Резултат от учене 30.3: Участва в производството на миксове от безалкохолни и високоалкохолни
напитки
Знания

· О
 писва технологията за производство на безалкохолни и високоалкохолни
напитки
· Познава устройството и начина на работа на инсталации и съоръжения за
производство на безалкохолни и високоалкохолни напитки
· И зброява правилата за работа с инсталации и съоръжения за хомогенизиране на безалкохолни и високоалкохолни напитки
· О писва добрите производствени практики/стандарти и добрите хигиенни
практики
· И зброява условията за правилно съхранение
· Познава работната документация

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да изпълнява технологични манипулации и да
работи с технологичното оборудване за производство на миксове от високоалкохолни и безалкохолни напитки, като проявява съобразителност,
отговорност, прецизност и ангажираност

 аботи със специфично оборудване
Р
И зпълнява изискванията на ДХП и ДПП
И звършва технологичните операции
К онтролира условията за правилно съхранение
Попълва работна документация
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Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с изпълнение на производствена
дейност
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Кри т ери и з а оцен я За средство 1:
ване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с производство на смесени
продукти
За средство 2:
· Д емонстрира професионални умения при подготовка на необходимите
материали, суровина, машини, съоръжения, пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и
разходните норми. Дейността е извършена по безопасен за личното здраве
и околната среда начин съобразно добрите производствени практики и
добрите хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини,
съоръжения, инструменти, пособия и други. След приключване на работата
работното място е подредено и почистено

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на захар и
захарни изделия“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 31
Наименование на еди Основни дейности в производството на захар и захарни изделия
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про Оператор в хранително-вкусовата промишленост
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 31.1: Приема, окачествява и съхранява суровини и спомагателни материали за
производство на захар
Знания

· Н
 азовава видовете суровини и материали за производство на захар и изискванията към тях
· Познава процедурите по приемане и предаване на суровини и материали
· Познава изискванията и правилата за съхранение на сурова тръстикова
захар, цвекло и спомагателни материали за очистване на сока
· Познава устройството и принципа на работа на складовото оборудване и
средствата за измерване
· О писва органолептични и физикохимични показатели и допустимите им
стойности
· Познава устройството, принципа на действие и правилата за безопасна
експлоатация на машини и съоръжения за приемане, разтоварване, транспортиране на сурова тръстикова захар и цвекло
· Познава организацията на входящия контрол, приемане, окачествяване и
съхранение
· З апознат е с нормативните и ненормативните актове – закони, правилници,
наредби, инструкции, програми за ДПП/ДХП, НАССР и др.

Умения

· П
 рилага процедури и инструкции за приемане
· Установява съответствие между заявено и доставено количество и качество
по документи
· И зползва съоръжения за приемане и транспорт
· Участва в извършването на органолептична оценка на суровини и материали
· О сигурява оптимални условия за съхранение
· И звършва входящ контрол и правилно съхранение на суровини и материали
· Попълва дневници за технологичен контрол
· И змерва качествените показатели с уреди и средства за измерване
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· С
 триктно следи за спазване на съответствието с регламентираните показатели
· П роявява отговорност за запазване на качеството и количеството на суровините и материалите
· П риема, окачествява и съхранява суровини и материали, като проявява
точност и прецизност

Резултат от учене 31.2: Участва в организирането на технологичните процеси, свързани с производството на захар
Знания

· П
 ознава стандарти и технологична документация за дейността
· И дентифицира същността и параметрите на технологичните процеси
екстракция, пресуване, дефекация, сатурация, сулфитация, филтриране,
концентриране, кристализация, центрофугиране, сушене
· Познава устройството и принципа на действие на машините, апаратите и
инсталациите за производство на захар
· Познава правилата за експлоатация и безопасно обслужване на машините
и съоръженията
· О писва плановете за действие при аварийни ситуации

Умения

· П
 ровежда технологичните процеси екстракция, пресуване, дефекация,
сатурация, сулфитация, филтриране, концентриране, кристализация, центрофугиране, сушене
· К онтролира параметрите на технологичните процеси
· О пределя степента на готовност на полуфабрикати и готов продукт
· Р аботи с технологично оборудване и средства за измерване
· Р азпознава признаците на аварийна ситуация
· П рилага мерки за реакция, подходящи за съответната аварийна ситуация

Компетентности

· С
 амостоятелно обслужва и контролира технологичното оборудване, като
проявява отговорност и прецизност
· Реагира адекватно при възникнала опасност

Резултат от учене 31.3: Участва в разфасоването и опаковането на готова продукция
Знания

· П
 ознава необходимите нормативни актове, стандарти, технологична документация
· О писва видовете готова продукция, опаковки, качествени показатели, условия и срокове на съхранение
· Познава технологията и режимите за опаковане и съхранение на захар
· Познава технологичните изисквания при опаковане, съхранение и транспорт
· Дефинира устройството и принципите на действие на машини за опаковане

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да участва в разфасоването и опаковането на готова продукция
при спазване на изискванията

 одготвя различни видове опаковъчни материали
П
К онтролира грамажа на готовата продукция
Установява отклонения в качеството и причините за тях
К онтролира наличието на етикети и маркировката им
П реценява съответствието на продукта с изискванията

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с изпълнение на основни дейности по производството на захар
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
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Кри т ери и з а оцен я За средство 1:
ване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с основните етапи при
производство на захар
За средство 2:
· Д емонстрира професионални умения при подготовка на необходимите
материали, суровини, машини, съоръжения, пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и
разходните норми. Дейността е извършена по безопасен за личното здраве
и околната среда начин съобразно добрите производствени практики и
добрите хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини,
съоръжения, инструменти, пособия и др. След приключване на работата
работното място е подредено и почистено

ЕРУ 32
Наименование на еди Производство на нишесте, сироп от глюкоза и други нишестени хидролизати
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про Оператор в хранително-вкусовата промишленост
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 32.1: Участва в производството на нишесте
Знания

· П
 ознава видовете суровини, показатели за качество и условия за съхранение
· Дефинира нормативните изисквания, процедурите и правилата за приемане
на суровини и материали
· Познава същността и параметрите на технологичните процеси при производство на нишесте
· О писва устройството и принципа на действие на машините, апаратите,
съоръженията и инсталациите за производство на нишесте
· О писва правилата за експлоатация и безопасното им обслужване

Умения

·
·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

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

 риема и окачествява суровини и материали за производство на нишесте
П
Попълва дневник за входящ контрол
К онтролира параметрите на технологичните процеси
И збира оптимален технологичен режим
О пределя степента на готовност на полуфабрикати
О качествява готовия продукт
Р аботи с технологично оборудване и средства за измерване
И зпълнява изискванията на системата НАССР за анализ и контрол на
критични контролни точки

Резултат от учене 32.2: Участва в производството на сироп от глюкоза, декстрини, кристална глюкоза
и други нишестени хидролизати
Знания

· И
 зброява изискванията към суровини и материали, показателите за качество
и условията за съхранение
· Познава нормативните изисквания, процедурите и правилата за приемане
на суровини и материали
· И дентифицира същността и параметрите на технологичните процеси: киселинна и ензимна хидролиза на нишесте, филтриране, сгъстяване, кристализация, сушене
· О писва устройството и принципа на действие на машините, апаратите,
съоръженията и инсталациите за производство на сироп от глюкоза, декстрини, кристална глюкоза и други нишестени хидролизати
· Дефинира правилата за експлоатация и безопасното им обслужване
· З апознат е с основните принципи на системата НАССР
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Умения

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да участва в производството на сироп от глюкоза, декстрини,
кристална глюкоза и други нишестени хидролизати, като проявява отговорност и прецизност при осъществяване на дейността
· Реагира адекватно в критична ситуация

 риема и окачествява суровини и материали
П
К онтролира параметрите на технологичните процеси
И збира оптимален технологичен режим
О пределя степента на готовност на полуфабрикати
О качествява готовия продукт
О бслужва и контролира технологичното оборудване
Р аботи безопасно с киселини
Р аботи със средства за измерване
И зпълнява изискванията на системата НАССР за анализ и контрол на
критични контролни точки

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с изпълнение на производствена
дейност
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Кри т ери и з а оцен я За средство 1:
ване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с производството на нишесте, сироп от глюкоза и други нишестени хидролизати
За средство 2:
· Д емонстрира професионални умения при подготовка на необходимите
материали, суровини, машини, съоръжения, пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и
разходните норми. Дейността е извършена по безопасен за личното здраве
и околната среда начин съобразно добрите производствени практики и
добрите хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини,
съоръжения, инструменти, пособия и др. След приключване на работата
работното място е подредено и почистено

ЕРУ 33
Наименование на еди Производство на карамелажни и драже бонбони
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про Оператор в хранително-вкусовата промишленост
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 33.1: Участва в производството на карамелажни бонбони
Знания

·
·
·
·

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

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да произвежда различни видове карамелажни бонбони, като
проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

 азчита рецептурния състав
Р
Дозира суровини и материали
С варява захаро-гликозен сироп и карамелажна маса
О бработва карамелажна маса
Ф ормова карамелажни бонбони
П риготвя пълнежи
П риготвя сироп за кандиране
О пределя степента на готовност на полуфабрикати и готова продукция
Р аботи с технологичното оборудване
Р аботи с измервателни и лабораторни прибори

Резултат от учене 33.2: Участва в производството на драже бонбони
Знания

·
·
·
·
·

Умения

·
·
·
·

Компетентности

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

 ознава изискванията към основите за драже бонбони
П
Дефинира същността на процеса дражиране
О писва необходимите суровини и полуфабрикати
Познава показателите и параметрите на технологичните процеси
Познава устройството и принципа на действие на дражир барабан и други
съоръжения, използвани при производството на драже бонбони
· З апознат е с инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни и безопасни условия на труд
 одготвя различни видове основи за дражиране
П
П риготвя захаро-гликозен сироп за дражиране
И зпълнява рецептура, като дозира съставките
П ровежда дражиране на захарно и шоколадово драже до необходимата
големина
· Установява отклонения в качеството
· И звършва гланциране на драже бонбони
· Р аботи с дражир барабан

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с изпълнение на производствената дейност
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Кри т ери и з а оцен я За средство 1:
ване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с производството на карамелажни и драже бонбони
За средство 2:
· Д емонстрира професионални умения при подготовка на необходимите
материали, суровини, машини, съоръжения, пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и
разходните норми. Дейността е извършена по безопасен за личното здраве
и околната среда начин съобразно добрите производствени практики и
добрите хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини,
съоръжения, инструменти, пособия и др. След приключване на работата
работното място е подредено и почистено

ЕРУ 34
Наименование на еди Производство на лаборантни изделия
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про Оператор в хранително-вкусовата промишленост
фесията:
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Резултат от учене 34.1: Участва в производството на желе бонбони
Знания

·
·
·
·
·
·
·
·

 зброява необходимите суровини и материали и техните свойства
И
Познава технологията за производство на желе бонбони
О писва особеностите на различните видове желиращи агенти
Познава показателите и параметрите на технологичните процеси
Познава устройството и принципа на действие на технологичното оборудване
И зрежда правилата за експлоатация и безопасно обслужване
Познава съдържанието на технологичната документация
Дефинира инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни
и безопасни условия на труд

Умения

·
·
·
·
·
·
·
·

 азчита рецептура
Р
Дозира суровини и материали
С варява желе маси с желатин, агар-агар, пектин и други желиращи агенти
Ф ормова бонбони
О бработва повърхността на готовите бонбони
О пределя степента на готовност на полуфабрикати и готова продукция
Р аботи с технологичното оборудване
Р аботи с измервателни и лабораторни прибори

Компетентности

· С
 пособен е да произвежда желе бонбони, като проявява съобразителност,
отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 34.2: Участва в производството на млечно-маслени бонбони
Знания

·
·
·
·
·
·
·

 ознава необходимите суровини и материали и техните свойства
П
Дефинира технологията за производство на млечно-маслени бонбони
Познава показателите и параметрите на технологичните процеси
О писва устройството и принципа на действие на технологичното оборудване
Познава правилата за експлоатация и безопасно обслужване
Познава съдържанието на технологичната документация
И зброява инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни
и безопасни условия на труд

Умения

·
·
·
·
·
·
·

 азчита рецептура
Р
Дозира суровини и материали
С варява млечно-маслена бонбонена маса
Ф ормова бонбони
О пределя степента на готовност на полуфабрикати и готова продукция
Р аботи с технологичното оборудване
Р аботи с измервателни и лабораторни прибори

Компетентности

· С
 пособен е да произвежда млечно-маслени бонбони, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 34.3: Участва в производството на дъвчащи бонбони
Знания

·
·
·
·
·
·
·

 ознава необходимите суровини и материали и техните свойства
П
Дефинира технологията за производство на дъвчащи бонбони
Познава показателите и параметрите на технологичните процеси
О писва устройството и принципа на действие на технологичното оборудване
И зрежда правилата за експлоатация и безопасно обслужване
Познава съдържанието на технологичната документация
О писва инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни
и безопасни условия на труд

Умения

·
·
·
·
·
·
·
·
·

 азчита рецептура
Р
Дозира суровини и материали
С варява захаро-гликозен сироп
С варява желатинова композиция
С варява дъвчаща бонбонена маса
Ф ормова бонбони
О пределя степента на готовност на полуфабрикати и готова продукция
Р аботи с технологичното оборудване
Р аботи с измервателни и лабораторни прибори
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· С
 пособен е да произвежда дъвчащи бонбони, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с изпълнение на производствена
дейност
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Кри т ери и з а оцен я За средство 1:
ване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с производството на лаборантни изделия
За средство 2:
· Д емонстрира професионални умения при подготовка на необходимите
материали, суровини, машини, съоръжения, пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и
разходните норми. Дейността е извършена по безопасен за личното здраве
и околната среда начин съобразно добрите производствени практики и
добрите хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини,
съоръжения, инструменти, пособия и др. След приключване на работата
работното място е подредено и почистено

ЕРУ 35
Наименование на еди Производство на шоколадови изделия
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про Оператор в хранително-вкусовата промишленост
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 35.1: Участва в производството на лаборантни бонбонени маси (фондан, марципан,
пралинови маси, паризиана и др.)
Знания

· П
 ознава необходимите суровини и материали и техните свойства
· Дефинира технологията за производство на фондан, пралинови и други
бонбонени маси
· И зброява показателите и параметрите на технологичните процеси
· Познава устройството и принципа на действие на технологичното оборудване
· И зрежда правилата за експлоатация и безопасно обслужване
· Познава съдържанието на технологичната документация
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни
и безопасни условия на труд

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да участва при производството на бонбонени маси, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност за постигане
на качествен продукт

 азчита рецептура
Р
Дозира суровини и материали
П риготвя бонбонената маса
О пределя степента на готовност на полуфабрикати и готова продукция
Р аботи с технологичното оборудване
Р аботи с измервателни и лабораторни прибори

Резултат от учене 35.2: Участва в производството на шоколадови бонбони
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Знания

· П
 ознава необходимите суровини и полуфабрикати и техните свойства
· Дефинира технологията за производство на формовани, разстлани, шприцовани и тунквани бонбони
· Познава изискванията към основите за тунквани бонбони
· Познава същността и значението на процеса темпериране
· И зброява причините за поява на недостатъците маслено и захарно цъфтене
· Познава показателите и параметрите на технологичните процеси
· О писва устройството и принципа на действие на технологичното оборудване
· И зрежда правилата за експлоатация и безопасно обслужване на технологичното оборудване
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни
и безопасни условия на труд

Умения

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да произвежда шоколадови бонбони, като проявява сръчност,
прецизност, естетика и инициативност

 емперира шоколадова маса
Т
Темперира форми и полуфабрикати
О формя шоколадова черупка
Ф ормова плътни и черупкови бонбони
Ф ормова разстлани и шприцовани бонбони
Т унква ръчно и машинно различни основи
Реди в опаковки готовите бонбони
Р аботи с технологичното оборудване
Р аботи с измервателни и лабораторни прибори

Резултат от учене 35.3: Участва в производството на шоколад
Знания

· П
 ознава суровините и полуфабрикатите за производство на шоколад
· О писва технологичните процеси при производство на какаова маса, какаово
масло и какао на прах
· И зброява видовете шоколадови маси
· Познава същността на процесите смесване, смилане, конширане и темпериране
· О писва значението на процеса темпериране
· Познава начините на формоване
· И зрежда причините за поява на недостатъците маслено и захарно цъфтене
· Познава показателите и параметрите на технологичните процеси
· О писва устройството и принципа на действие на технологичното оборудване
· Познава правилата за експлоатация и безопасно обслужване
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни
и безопасни условия на труд

Умения

·
·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да изработва качествено изделие съобразно технологичната
документация или предпочитанията на клиента
· П рецизно провежда технологичните процеси и точно определя края им

 азчита рецептура
Р
Дозира суровини и материали
Получава различни видове шоколадови маси
Темперира шоколадова маса
Ф ормова различни видове шоколад
Увива, етикетира и опакова готовия продукт
С ъхранява правилно шоколада
П редотвратява поява на маслено и захарно цъфтене

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с изпълнение на производствена
дейност
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
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Кри т ери и з а оцен я За средство 1:
ване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с производството на шоколадови изделия
За средство 2:
· Д емонстрира професионални умения при подготовка на необходимите
материали, суровини, машини, съоръжения, пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и
разходните норми. Дейността е извършена по безопасен за личното здраве
и околната среда начин съобразно добрите производствени практики и
добрите хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини,
съоръжения, инструменти, пособия и др. След приключване на работата
работното място е подредено и почистено

ЕРУ 36
Наименование на еди Производство на халва, локум и тестени захарни изделия
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про Оператор в хранително-вкусовата промишленост
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 36.1: Участва в производството на халва
Знания

·
·
·
·
·

Умения

·
·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

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

 ознава необходимите суровини и материали и техните свойства
П
Дефинира технологията за производство на тахан и бяла маса
Познава видовете халва и технологичните процеси за производството им
И зброява показателите и параметрите на технологичните процеси
Познава устройството и принципа на действие на технологичното оборудване за производство на халва
· И зрежда правилата за експлоатация и безопасно обслужване на технологичното оборудване
· Познава съдържанието на технологичната документация
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни
и безопасни условия на труд
 азчита рецептура
Р
Дозира суровини и материали
С варява захаро-гликозен сироп
Получава тахан и бяла маса
О месва халвата
О пределя степента на готовност на полуфабрикати и готова продукция
Р азфасова и опакова готовия продукт
Р аботи с технологичното оборудване

Резултат от учене 36.2: Участва в производството на локум
Знания

·
·
·
·
·
·

 зброява необходимите суровини и полуфабрикати
И
Познава изискванията към суровините
Дефинира технологията за производство на локум
Познава показателите и параметрите на технологичните процеси
О писва устройството и принципа на действие на автоклав
Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни
и безопасни условия на труд

Умения

·
·
·
·
·
·
·

 одготвя суровините
П
П риготвя захаро-гликозен сироп
И зпълнява рецептура, като дозира съставки
С варява локумена маса
Установява отклонения в качеството
С пазва технологичните параметри
Р аботи с технологично оборудване
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· С
 пособен е да произвежда различни видове локум, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 36.3: Участва в производството на бисквити
Знания

·
·
·
·
·

Умения

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да произвежда различни видове бисквити, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

 ознава необходимите суровини и материали и техните свойства
П
И зброява видовете бисквитени теста
Познава технологията за производство на бисквити
Познава показателите и параметрите на технологичните процеси
О писва устройството и принципа на действие на технологичното оборудване
за производство на бисквити
· Дефинира правилата за експлоатация и безопасно обслужване
· Познава съдържанието на технологичната документация
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни
и безопасни условия на труд
 азчита рецептура
Р
Дозира суровини и материали
О месва различни видове теста
Ф ормова бисквити от еластично и ронливо тесто
И зпича бисквити
О пределя степента на готовност на полуфабрикати и готовата продукция
Р аботи с технологичното оборудване
Р аботи с измервателни и лабораторни прибори
Р азфасова и опакова готова продукция

Резултат от учене 36.4: Участва в производството на вафли
Знания

·
·
·
·
·
·

Умения

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да проявява ангажираност и прецизност при производството
на вафли

 ознава необходимите суровини и материали и техните свойства
П
И зброява особеностите на вафленото тесто
Познава видовете пълнежи за вафли
Дефинира технологията за производство на вафли
Познава показателите и параметрите на технологичните процеси
О писва устройството и принципа на действие на технологичното оборудване
за производство на вафли
· Познава правилата за експлоатация и безопасно обслужване
· Познава съдържанието на технологичната документация
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни
и безопасни условия на труд
 азчита рецептура
Р
Дозира суровини и материали
Получава вафлено тесто
П риготвя пълнежи
И зпича кори
О формя вафлени платки
Н арязва вафли
О пределя степента на готовност на полуфабрикати и готова продукция
Р аботи с технологичното оборудване
Р азфасова и опакова готова продукция

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с изпълнение на производствена
дейност
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
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Кри т ери и з а оцен я За средство 1:
ване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с производството на халва,
локум и тестени захарни изделия
За средство 2:
· Демонстрира професионални умения при подготовката на необходимите
материали, суровини, машини, съоръжения, пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и
разходните норми. Дейността е извършена по безопасен за личното здраве
и околната среда начин съобразно добрите производствени практики и
добрите хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини,
съоръжения, инструменти, пособия и др. След приключване на работата
работното място е подредено и почистено

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на тютюн и
тютюневи изделия“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 37
Наименование на еди Основни дейности в производството на тютюн и тютюневи изделия
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про Оператор в хранително-вкусовата промишленост
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 37.1: Приема, окачествява, съхранява, подготвя и преработва тютюн
Знания

· О
 писва нормативните изисквания, процедурите и правилата за прием на
тютюн
· Дефинира физико-химичните показатели, методите за тяхното определяне
и допустимите стойности
· И зброява основните изисквания на процеса на транспортиране и условията
на съхраняване на тютюна
· И дентифицира техниката на безопасност и действията, които трябва да се
предприемат
· З апознат е с основните принципи на системата НАССР

Умения

·
·
·
·

Компетентности

· У
 частва в приемането, окачествяването и съхранението на суровини и
материали, като проявява отговорност и прецизност

 зема средна проба
В
И змерва влажността на тютюна
Попълва дневник за входящ контрол
С пазва изискванията за условията за транспортиране и съхранение на суровините и материалите в складовите помещения
· И зпълнява изискванията на системата НАССР за анализ и контрол на
критични контролни точки

Резултат от учене 37.2: Обслужва машини и съоръжения за сушене и манипулация
Знания

· П
 ознава принципите и операциите в сушенето и манипулацията на тютюна
· О писва устройството и принципа на действие на сушилните
· О писва устройството и принципа на действие на технологичното обзавеждане и линиите за манипулация

Умения

·
·
·
·

Компетентности

· С амостоятелно и отговорно използва сушилни и правилно манипулира тютюн

 аботи със съоръженията
Р
С леди зададените технологични параметри и показатели
В зема проби за лабораторен анализ
Прилага правилата за експлоатация и безопасно обслужване на оборудването

Резултат от учене 37.3: Участва в контрола на процесите на ферментация
Знания

· И
 зброява биохимичните и физико-химичните промени при процеса ферментация
· О писва устройството и принципа на действие на оборудването
· О писва особеностите на технологичните показатели
· Познава технологичната документация
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Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 амостоятелно обслужва ферментационна камера, автоматично управлява
ферментационните режими, като проявява отговорност и прецизност

 оддържа технологичните параметри
П
С пазва правилата за експлоатация на ферментационните камери
В зема проба за изследване
Попълва технологичен дневник
Р аботи с оборудването

Резултат от учене 37.4: Обслужва машини и съоръжения за навлажняване, разлистване, обезпрашаване, соусиране, рязане, подсушаване и ароматизиране
Знания

· Д
 ефинира принципите на процесите навлажняване, разлистване, обезпрашаване, соусиране, рязане, подсушаване и ароматизиране
· Познава параметрите за обработка на съответния продукт
· О писва устройството и принципа на действие на технологичното оборудване
· И зброява изискванията на НАССР системата за анализ и контрол на критични контролни точки

Умения

· Р
 аботи със съоръжения за навлажняване, разлистване, обезпрашаване,
соусиране, рязане, подсушаване и ароматизиране
· В зема проби за изследване
· С пазва правилата за експлоатация на машините
· Попълва работна/технологична документация

Компетентности

· С
 амостоятелно и прецизно участва в извършването на технологичните
операции, спазвайки правилата за безопасна експлоатация

Резултат от учене 37.5: Обслужва апарати и съоръжения за изработване и опаковане на цигари
Знания

· О
 писва устройството и принципа на действие на апаратите и съоръженията
за изработване и опаковане на цигари
· Дефинира правилата за работа с апаратите и съоръженията
· Познава начина и последователността на работа при обслужване на съоръ
женията
· И зброява изискванията на НАССР системата за анализ и контрол на критични контролни точки

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 амостоятелно и отговорно обслужва машини и технологична линия за
изработване и опаковане на цигари, като спазва ЗБУТ

 аботи с машини за изработване и опаковане на цигари
Р
О бслужва технологична линия
В лага зададеното количество и вид съставки
С пазва технологичните параметри
Попълва работна/технологична документация

Резултат от учене 37.6: Участва в подготовка на тютюните
Знания

· Д
 ефинира същността и приложението на видовете тютюневи суровини
· И зброява принципите на подготовката на тютюна за изработване на различни видове цигари
· О писва устройството и принципа на действие на машините за обезжилване
и кабоширане
· Познава устройството и принципа на съоръженията за подготовка на соуси
· И зрежда правилата за безопасна работа с машините
· О писва стойностите на параметрите при производството на различни видове продукти

Умения

·
·
·
·

Компетентности

· Участва самостоятелно и прецизно в подготовката на тютюна

 аботи със съоръженията за обезжилване
Р
Р аботи със съоръженията за кабоширане
Р аботи със съоръженията за соусиране
Попълва работен/технологичен дневник за продукта

Резултат от учене 37.7: Обслужва технологичното оборудване
Знания

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

Умения

· Р
 азпознава признаците на аварийна ситуация
· П рилага мерки за реакция, подходящи за аварийната ситуация

БРОЙ 54
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· С
 амостоятелно обслужва и контролира технологичното оборудване, като
проявява отговорност и прецизност

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с изпълнение на основни дейности в производството на тютюн и тютюневи изделия
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Кри т ери и з а оцен я За средство 1:
ване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с производството на тютюн
и тютюневи изделия
За средство 2:
· Д емонстрира професионални умения при подготовка на необходимите
материали, суровини, машини, съоръжения, пособия за изпълнение на
изпитните задачи. Спазва технологичната последователност на работата и
разходните норми. Дейността е извършена по безопасен за личното здраве и околната среда начин съобразно добрите производствени практики
и добрите хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини,
съоръжения, инструменти, пособия и други. След приключване на работата
работното място е подредено и почистено

ЕРУ 38
Наименование на еди Производство на различни видове цигари
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про Оператор в хранително-вкусовата промишленост
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 38.1: Участва в производството на различни видове цигари
Знания

· О
 писва принципите и операциите на технологията за производство на цигари
· Познава консумативите и тяхното предназначение
· О писва устройството и принципа на действие на съоръженията за производство на цигари
· И зброява инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
· О писва начина за извършване на „средна проба“
· Познава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни
и безопасни условия на труд

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 амостоятелно произвежда различни видове цигари, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

 зема проба за анализ
В
Р азчита технологичните схеми
И звършва технологичните операции
Р аботи с технологичното оборудване
Р аботи с измервателни и лабораторни прибори
Попълва работна/технологична документация

Резултат от учене 38.2: Участва в производството на различни видове филтри за цигари
Знания

· Д
 ефинира принципите и операциите на технологията за производство на
цигарени филтри
· И зрежда инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
· О писва устройството и принципа на действие на съоръженията за производство на цигарени филтри
· Познава консумативите и тяхното предназначение
· И зброява инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни
и безопасни условия на труд

С Т Р.
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Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е отговорно и прецизно да произвежда различни видове филтри
за цигари

 зема проба за анализ
В
Р азчита технологичните схеми
И звършва технологичните операции
Р аботи с технологичното оборудване
Р аботи с измервателни и лабораторни прибори
Попълва работна/технологична документация

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с изпълнение на производствена
дейност
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Кри т ери и з а оцен я За средство 1:
ване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с производството на различни видове цигари и филтри за цигари
За средство 2:
· Д емонстрира професионални умения при подготовка на необходимите
материали, суровини, машини, съоръжения, пособия за изпълнение на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и
разходните норми. Дейността е извършена по безопасен за личното здраве
и околната среда начин съобразно добрите производствени практики и
добрите хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини,
съоръжения, инструменти, пособия и други. След приключване на работата
работното място е подредено и почистено

ЕРУ 39
Наименование на еди Производство на различни видове тютюневи изделия
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про Оператор в хранително-вкусовата промишленост
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 39.1: Участва в производството на пури и пурети
Знания

· Д
 ефинира технологията за производство на пури и пурети
· О писва инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
· Познава устройството и принципа на действие на съоръженията за производство на пури и пурети
· И зброява суровините и спомагателните материали и тяхното предназначение
· Н азовава инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни
и безопасни условия на труд
· И зброява изискванията към качеството на тютюневите изделия

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да произвежда пури и пурети, като проявява
съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

 зема проба
В
Р азчита технологичните схеми
И звършва технологичните операции
Р аботи с измервателни и лабораторни прибори
Попълва работна/технологична документация

Резултат от учене 39.2: Участва в производството на тютюн за ръчно свиване на цигари
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Знания

· О
 писва принципите и операциите на технологията за производство на
тютюн за ръчно свиване на цигари
· Познава инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
· О писва устройството и принципа на действие на съоръженията за производство на тютюн за ръчно свиване на цигари
· Познава суровините и спомагателните материали и тяхното предназначение
· И зброява инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни
и безопасни условия на труд
· И зрежда изискванията към качеството на тютюневите изделия

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да произвежда тютюн за ръчно свиване на цигари, като проявява
съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

 зема проба
В
Р азчита технологичните схеми
И звършва технологичните операции
Р аботи с измервателни и лабораторни прибори
Попълва работна/технологична документация

Резултат от учене 39.3: Участва в производството на тютюн за лула
Знания

· Д
 ефинира принципите и операциите на технологията за производство на
тютюн за лула
· О писва инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
· О писва устройството и принципа на действие на съоръженията за производство на тютюн за лула
· Познава суровините и спомагателните материали и тяхното предназначение
· И зброява инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни
и безопасни условия на труд
· Н азовава изискванията към качеството на тютюневите изделия

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да произвежда тютюн за лула, като проявява съобразителност,
отговорност, прецизност и ангажираност

 зема проба
В
Р азчита технологичните схеми
И звършва технологичните операции
Р аботи с измервателни и лабораторни прибори
Попълва работна/технологична документация

Резултат от учене 39.4: Участва в производството на тютюн за наргиле
Знания

· Д
 ефинира технологията за производство на тютюн за наргиле
· И зброява инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
· О писва устройството и принципа на действие на съоръженията за производство на тютюн за наргиле
· Познава суровините и спомагателните материали и тяхното предназначение
· И зрежда инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания и здравословни
и безопасни условия на труд
· Познава изискванията към качеството на тютюневите изделия

Умения

·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е да произвежда тютюн за наргиле, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

 зема проба
В
Р азчита технологичните схеми
И звършва технологичните операции
Р аботи с измервателни и лабораторни прибори
Попълва работна/технологична документация

Резултат от учене 39.5: Участва в производството на тютюнево фолио
Знания

· Д
 ефинира принципите и операциите на технологията за производство на
тютюнево фолио
· О писва принципа на работа и устройството на оборудването и апаратурата
за производство на тютюнево фолио
· Познава особеностите на технологичната документация

Умения

·
·
·
·

 аботи със специфично оборудване
Р
В зема контролна проба
И звършва технологичните операции
Попълва работна/технологична документация
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· С
 пособен е да произвежда тютюнево фолио, като проявява съобразителност,
отговорност, прецизност и ангажираност

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с изпълнение на производствената дейност
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Кри т ери и з а оцен я За средство 1:
ване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с производството на различни видове тютюневи изделия
За средство 2:
· Демонстрира професионални умения при подготовка необходимите материали, суровини, машини, съоръжения, пособия за изпълнение на изпитното
задание. Спазва технологичната последователност на работата и разходните
норми. Дейността е извършена по безопасен за личното здраве и околната
среда начин съобразно добрите производствени практики и добрите хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини, съоръжения,
инструменти, пособия и други. След приключване на работата работното
място е подредено и почистено

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Производство на растител
ни масла, маслопродукти и етерични масла“ – втора степен на професионална квалификация
ЕРУ 40
Наименование на еди Приемане и съхранение на суровините за производство на растителни и
ницата:
етерични масла
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про Оператор в хранително-вкусовата промишленост
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 40.1: Приема и окачествява суровини за растителни масла
Знания

· П
 ознава нормативните изисквания и правилата за вземане на средна проба
от различни маслодайни суровини
· Дефинира физико-химичните показатели за окачествяване на маслодайните
семена
· О писва методите за анализ на маслодайните суровини
· Н азовава основните правила за безопасна работа при приемане на маслодайните семена
· И зброява основните принципи на системата НАССР

Умения

·
·
·
·

Компетентности

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

 зема средна проба
В
Попълва дневник за входящ контрол
И зпълнява изискванията на системата НАССР за анализ и контрол
П рилага правилата за безопасна работа при приемане и лабораторен анализ
на маслодайни семена

Резултат от учене 40.2: Приема и окачествява суровини за производство на етерични масла

БРОЙ 54

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 7

Знания

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

Умения

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

Компетентности

· П
 роявява ангажираност при приема и окачествяването на етеричномаслените суровини

Резултат от учене 40.3: Осигурява оптимални условия за съхранение на маслодайни суровини
Знания

·
·
·
·

Умения

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

Компетентности

· О
 тговорно осигурява оптимални условия за съхранение на маслодайни
суровини

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

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с изпълнение на основни дейности при приемане и съхранение на суровините
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Кри т ери и з а оцен я За средство 1:
ване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с окачествяване и съхранение на суровините
За средство 2:
· Демонстрира професионални умения при подготовката на необходимите
материали, суровини, машини, съоръжения и пособия за изпълнение на
изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата.
Дейността е извършена по безопасен за личното здраве и околната среда
начин съобразно добрите производствени практики и добрите хигиенни
практики. Демонстрира умения за работа с машини, съоръжения, пособия
и други. След приключване на работата работното място е подредено и
почистено

ЕРУ 41
Наименование на еди Производство на растителни масла
ницата:
Ниво по НКР:

3

С Т Р.

98

Ниво по ЕКР:

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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3

Наименование на про Оператор в хранително-вкусовата промишленост
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 41.1: Участва в производството на растителни масла чрез пресоване
Знания

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

Умения

· Р
 аботи с технологичното оборудване
· И звършва технологичните операции при производството на растителни
масла чрез пресуване
· В зема проби от различни етапи на технологичния процес
· Р аботи с измервателни прибори
· Р азпознава признаците на аварийната ситуация
· П рилага мерки за реагиране, подходящи за съответната аварийна ситуация
· Р азчита технологични схеми
· Попълва работна/технологична документация
· П рилага правилата за ЗБУТ

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да произвежда растителни масла чрез пресуване,
като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 41.2: Участва в производството на растителни масла чрез екстракция
Знания

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

Умения

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

Компетентности

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

Резултат от учене 41.3: Участва в производството на пресовите и екстракционни растителни масла
Знания

·
·
·
·
·
·
·
·

 писва същността и методите за рафиниране на маслата
О
Дефинира технологичните схеми за рафиниране
Познава устройството и принципа на действие на технологичното оборудване
О писва технологията за рафиниране на маслата
И зброява особеностите на техническата и технологичната документация
О бяснява инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
Познава начина за вземане на проби
Познава системата НАССР за анализ и контрол на критични контролни точки

БРОЙ 54

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 9

Умения

·
·
·
·
·
·

Компетентности

· С
 пособен е самостоятелно да рафинира пресови и екстракционни растителни масла, като проявява съобразителност, отговорност и прецизност

 азчита технологични схеми
Р
Р аботи с апаратите, машините и съоръженията в цех за рафиниране
И звършва технологичните операции при рафиниране на маслата
Р аботи с измервателни и лабораторни прибори
В зема проби от различни етапи на технологичния процес
И зпълнява изискванията на системата НАССР за анализ и контрол на
критичните контролни точки

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с изпълнение на производствена
дейност
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Кри т ери и з а оцен я За средство 1:
ване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с основните етапи при
производството на растителни масла и рафинирането им
За средство 2:
· Д емонстрира професионални умения при подготовка на необходимите
материали, суровини, машини, апарати и съоръжения за изпълнение на
изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и
разходните норми. Дейността е извършена по безопасен за личното здраве
и околната среда начин съобразно добрите производствени практики и
добрите хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машините,
апаратите, съоръженията и други. След приключване на работата работното
място е подредено и почистено

ЕРУ 42
Наименование на еди Производство на етерични масла
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про Оператор в хранително-вкусовата промишленост
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Резултат от учене 42.1: Участва в производството на етерични масла чрез дестилация
Знания

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

Умения

·
·
·
·
·

 зема проби
В
И збира вида на дестилация в зависимост от етеричномаслената суровина
Р азчита технологични схеми
О бслужва технологичното оборудване
И звършва технологичните операции при получаване на етерични масла
чрез дестилация, като спазва технологичния режим
· Р аботи с измервателните и лабораторните прибори
· Попълва работна/технологична документация
· И зпълнява изискванията на ДПП и ДХП

С Т Р.

100

Компетентности

ДЪРЖАВЕН

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

Резултат от учене 42.2: Участва в производството на етерични масла чрез екстракция
Знания

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

Умения

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

 зема проби
В
Р азчита технологични схеми
О бслужва технологичното оборудване
И звършва технологичните операции при производството на етерични масла
чрез екстракция
Р аботи с измервателни и лабораторни прибори
О ползотворява отпадъците от производството
И зработва синтетични ароматични вещества
Попълва работна/технологична документация
С пазва инструкциите за санитарно-хигиенни изисквания, здравословни и
безопасни условия на труд и противопожарна охрана

· О тговорно участва в екип при производството на етерични масла

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с изпълнение на производствена
дейност
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Критерии за оценяване: За средство 1:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с производството на различни етерични масла
За средство 2:
· Демонстрира професионални умения при подготовка на необходимите
суровини, материали, апарати, машини и съоръжения за изпълнение на
изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работа.
Дейността е извършена по безопасен начин за личното здраве и околната
среда. Демонстрира умения за работа с апарати, машини, съоръжения
и други. След приключване на работата работното място е подредено и
почистено

ЕРУ 43
Наименование на еди Производство на маслопродукти
ницата:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

Наименование на про Оператор в хранително-вкусовата промишленост
фесията:
Ниво по НКР:

3

Ниво по ЕКР:

3

БРОЙ 54

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 1

Резултат от учене 43.1: Участва в производството на маргарин
Знания

·
·
·
·
·
·
·
·

 писва суровините за производство на маргарин и техните свойства
О
Познава подготовката на суровините и последователността при смесването им
О писва начина за вземане на проби
Познава устройството и принципа на действие на машините, апаратите и
съоръженията за производство на маргарин
О писва технологията за производство и съхранение на маргарин
О бяснява инструкциите за работа с измервателни и лабораторни прибори
И зрежда особеностите/реквизитите на технологичната документация
Познава НАССР системата за анализ и контрол на критичните точки

Умения

· П
 одготвя суровините за производство на маргарин
· Р азчита и изпълнява рецептура, добавяйки суровините в определена последователност
· В зема проби
· Р азчита технологични схеми
· И звършва технологичните операции при производството на маргарин
· Р аботи с измервателни и лабораторни прибори
· Попълва работна/технологична документация
· И зпълнява изискванията на системата НАССР за анализ и контрол на
критичните контролни точки

Компетентности

· С
 пособен е да произвежда маргарин, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 43.2: Участва в производството на майонеза
Знания

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

Умения

· П
 одготвя суровините за производство на майонеза
· И зработва майонезена паста и прибавя останалите суровини в определена
последователност
· В зема проби
· Р азчита технологични схеми
· Р аботи с технологичното оборудване
· И звършва технологичните операции при производство на майонеза
· Р аботи с измервателни и лабораторни прибори
· И зпълнява изискванията на ДПП и ДХП
· Попълва работна/технологична документация

Компетентности

· С
 пособен е да произвежда майонеза, като проявява съобразителност, отговорност, прецизност и ангажираност

Резултат от учене 43.3: Участва в процесите на разлагане на мазнини
Знания

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

С Т Р.

102

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Умения

·
·
·
·
·
·
·

Компетентности

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

 зема проби
В
Р азчита технологични схеми
Р аботи с технологичното оборудване
И звършва технологичните операции при разлагане на мазнини
Р аботи с измервателни и лабораторни прибори
Попълва работна/технологична документация
П рилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд

Средства за оценяване: Средство 1:
· Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
· Решаване на практическа задача, свързана с изпълнение на производствена
дейност
Условия за провеждане За средство 1:
на оценяването:
· Учебен кабинет
За средство 2:
· Реална работна среда
Кри т ери и з а оцен я За средство 1:
ване:
· Демонстрирани са теоретични знания, свързани с производството на различни видове маслопродукти
За средство 2:
· Демонстрира професионални умения при подготовка на необходимите материали, суровини, апарати, машини, съоръжения, пособия за изпълнение
на изпитното задание. Спазва технологичната последователност на работата и разходните норми. Дейността е извършена по безопасен за личното
здраве и околната среда начин съобразно добрите производствени практики
и добрите хигиенни практики. Демонстрира умения за работа с машини,
апарати, съоръжения, инструменти, пособия и други. След приключване
на работата работното място е подредено и почистено

4. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в
учебни кабинети, а по практика – в учебни
работилници и базови обекти (предприятия),
при предварително сключени договори.
4.1. Учебен кабинет
Основното оборудване на кабинета по
теория включва работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), работно място
на обучаващия (работна маса, компютър и
стол), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно
за прожектиране, мултимедиен проектор,
дъска за писане, други средства за обучение.
Учебни пособия за различните специалности:
демонстрационни макети и модели, реални
образци, онагледяващи табла, учебни видео
филми, програмни продукти и достъп до
надежден и бърз интернет.
4.2. Учебни работилници и лаборатории
Учебните работилници се оборудват с
машини и съоръжения, както и с техническа
и справочна документация, съобразно всяка
специалност. Учебните работилници осигуряват работни места за всички обучавани,
както и едно работно място за обучаващия.
Помещенията трябва да осигуряват добра
естествена осветеност и да бъдат снабдени
с аспирационна система за предотвратяване
на запрашаване по време на работа.

4.2.1. Основно оборудване на базата за
обучение по практика за специалност „Зърносъхранение, зърнопреработка и производство
на фуражи“
Приемни съоръжения, силозни клетки,
сепаратори, шелмашина, четкомашина, навлажнителен апарат, кондиционер, валцмашина, планзихтер, грисмашина, бъркачка,
машини за пакетиране, дозатори, лющачна
машина, чукова дробилка, магнитни сепаратори, циклони, смесители, пробовземател,
пулверизаторни дюзи, инсталация за гранулиране, пелетиране и др.
Лаборатория: храномер, влагомер, фаринотом, глутеномиячка, тестомесачка, диафаноскоп, мелничка за смилане, лабораторен
планзихтер, техническа и аналитична везна,
сушилн я, термостат, прибори (дигитални
термометри, таймери), пособия (лабораторни
дъски, гребки, шпатули, скалпели, четки) и др.
4.2.2. Основно оборудване на базата за
обучение по практика за специалност „Производство и преработка на мляко и млечни
продукти“
Приемни съоръжения, съдове за съхранение, цент рофу ги, хомогенизатори, топлообменни апарати (пастьоризатори и др.),
замразяващи апарати, сушилни, заквасочник,
маслоизготвители, сиреноизготвители, разфасовъчни и пакетиращи машини за мляко и
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млечни продукти, преси, агрегат за формиране
на кашкавал, вани, опаковъчен вакуумапарат,
термостатна камера, хладилна камера и др.
Лаборатория: апарат у ра за определ яне
на състава и свойствата на млякото, рефрактометър, електронни везни, сушилня,
прибори и др.
4.2.3. Основно оборудване на базата за
обучение по практика за специалност „Производство на месо, месни продукти и риба“
Транспортен път, маси за обезкостяване с
неръждаеми плотове, съоръжения за рязане,
волфмашина, кутермашина, ледогенератор,
бъркачна машина, шприцмашина, тумблер,
съдове за мариноване, пълначна машина,
автомати за дозиране и клипсоване, термична
камера, димогенератор, опаковъчна техника,
тегловни автомати, хладилни камери и работни инструменти.
Лаборатория: технико-химична и аналитична везна, центрофуга, ексикатор, електрическа сушилня с автоматичен терморегулатор,
дестилатор, водна баня, муфелна пещ, апарат
на Соксле, Келдалов апарат, рН метър, ареометри, епруветки на Тиле, миксер, ножици,
пинсети, скалпели, реактиви, лабораторни
прибори и пособия (епруветки, колби, пипети, бюрети, фунии, мерителни цилиндри,
филтри, термометри и др.).
4.2.4. Основно оборудване на базата за
обучение по практика за специалност „Производство на консерви“
Приемни съоръжения, машини и съоръжения за предварителна обработка на плодове и
зеленчуци, пасирмашини, дробилки, мелници,
бланшори, пържилни вани, стерилизатори,
сушилни, охладителни и замразвателни апарати, вакуумизпарителни инсталации, преси,
цент рофу ги, хомогенизатори, деаератори,
филтри, помпи, депозитни съдове, конфитюрни казанчета, пастьоризатори, машини
за пълнене, затваряне и опаковане на консерви и др.
Лаборатория: дестилатор за вода, х ладилник, хомогенизатор, рефрактометър, рН
метър, сушилня, водна баня, муфелна пещ,
технически и аналитични везни, термостат,
камина, микроскоп, автоклав, центрофуга,
спектрофотомет ър, спектрален колориметър, вискозиметър на Хьоплер, желеметър,
пектинометър, термометри, ареометри, прибори и др.
4.2.5. Основно оборудване на базата за
обучение по практика за специалност „Производс т во на а л кохол н и и беза л кохол н и
напитки“
Приемни съоръжени я, г роздомелачк и,
оцедвачи, преси, винификатори, винематици, сулфодозатори, помпи, филтри, фризери,
пастьоризатори, апарати за производство на
малц и пивна мъст, ферментатори, ацетатори,
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сатуратори, дестилационни апарати, машини
и съоръжения за бутилиране и опаковане на
напитки.
Лаборатория: дестилационен апарат, аналитична и техническа везна, рефрактометър,
спектрофотометър, афрометър, хайсметър,
поляриметър, ебулиометър на Салерон-Дюжарден, рН метър, водна баня, апарат за
летлива киселинност, апарат на Киелдал,
портативна мелница, озахарителен (майш)
апарат, фаринотом, сушилня и др.
4.2.6. Основно оборудване на базата за
обучение по практика за специалност „Производство на захар и захарни изделия“
Приемни съоръжения за суровини, резачки,
дифузна уредба, екстрактори, преддефекатор,
дефекатор, сатуратор, филтри, вакуумапарати,
центрофуги, кристализатори, мелници, сита,
сепаратори, вакуумфилтри, лавьор, автоклав,
неутрализатор, месачни машини, изтеглящи
машини, дражир барабани, машини за производство на шоколадови изделия, халва, локум,
бисквити, вафли, драже бонбони, фонданови
бонбони, желирани бонбони, млечно-маслени
бонбони, машини за опаковка и разфасоване
на готовите захарни изделия и др.
Лаборатори я: рефрак томет ри, пол я риметри, сушилни, техническа и аналитична
везна, апарат на Соксле, влагомер, рН метър,
лабораторни прибори и пособия и др.
4.2.7. Основно оборудване на базата за
обучение по практика за специалност „Производство на тютюн и тютюневи изделия“
Сушилни съоръжения, апаратура за регулиране на влажност и температура, вакуумнавлажнителни инсталации, сортировъчни
линии, разлистващи съоръжения, смесители,
пресевни машини, ридраери, преси, везни,
ферментационни камери, барабани за кондициониране, тютюнорезачни машини, барабани
за охлаждане, обезпрашаване и подсушаване
на тютюна, барабани за соусиране и ароматизиране на тютюна, машини и съоръжения за
преработка на тютюневите жили, цигаренофилтрови агрегати, машини за производство
на цигарени филтри, опаковъчни, целофаниращи, пачкиращи и кашонир машини.
Лаборатория: апарат у ра за определ яне
на влажност, апаратура за определяне на
маса, диаметър, смукателно съпротивление,
вентилация и други физични показатели на
цигари и филтърни пръчки, апаратура за
ситов анализ, апаратура за определяне на
химични показатели на тютюн и тютюнев
дим, лабораторни прибори, стъклария и химикали и др.
4.2.8. Основно оборудване на базата за
обучение по практика за специалност „Производство на растителни масла, маслопродукти
и етерични масла“
Сепаратори, валцови машини, апарати за
влаготоплинна обработка, шнекови преси,
филтри, екстрактори, дестилатори, етажен из-
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парител, дестилационни апарати за етерични
масла, охладители, кохобационна инсталация,
флорентински съдове, хидрататори, неутрализатори, кристализатори, обезмирисители,
автоклави за безреактивно разлагане, вакуумизпарители, дестилатори за глицерин,
дестилатори за мастни киселини, апарати за
осапунване, вакуумсушилни апарати, шнекови смесители, щрангпреси, щамппреси,
автоматични опаковащи машини, машини
и апарати за маргарин и майонеза.
Лаборатория: влагомери, сушилни, муфелна пещ, водна баня, рефрактометър, Сокслетов
апарат, pH метър, техническа и аналитична
везна, ексикатор, колориметър, ареометър,
поляриметър, дестилатор за вода, бюрети,
пипети, колби и др.
5. Изисквания към обучаващите
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават
лица със завършено висше образование по
съответната специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който н яма
съответно професиона лно 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
„у чи тел“, ако са п ри доби ли съо т вет ната
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.
4080

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО
И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-799
от 23 юни 2022 г.

за реда за организиране и провеждане на
съвместни действия от служители на Минис
терството на вътрешните работи и Комисията
за енергийно и водно регулиране
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази инструкция се урежда
редът за организиране и провеждане на съвместни действия между полицейските органи
на Министерството на вътрешните работи
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(МВР) и Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) в съответствие с техните
правомощи я, определени от действащото
национа лно законодателство, във връзка
с изпълнение на функциите, възложени на
КЕВР по реда на глава седма „a“ от Закона
за енергетиката (ЗЕ), при извършване на
проверка на място по чл. 74е от ЗЕ на лице,
вк лючи т елно негово п редп ри я т ие майка
или свързано предприятие по смисъла на
Регламент (ЕС) № 1227/2011 на Европейския
парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г.
относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (ОВ, L 326,
8.12.2011 г.), наричан по-нататък Регламент
(ЕС) № 1227/2011, по отношение на което е
образувано производство по установяване
на нарушение на чл. 3 и 5 от Регламент
(ЕС) № 1227/2011 с решение на комисията
по чл. 74а, ал. 5, т. 1 от ЗЕ.
(2) Съвместните действия по ал. 1 имат за
цел да осигурят своевременно и ефективно
изпълнение на законовите правомощия на
КЕВР при извършване на проверка на място
по чл. 74е от ЗЕ.
(3) Съвмест ни те дейст ви я по а л. 1 се
осъществяват при спазване на разпоредбите
на действащото законодателство за достъп,
събиране, съхранение, използване и разкриване на информация, съдържаща лични данни,
или друга защитена от закон информация.
Чл. 2. Съдействието по тази инструкция
се осъществява от полицейските служители
на МВР на служителите на КЕВР при спазване на принципа на самостоятелност и в
изпълнение на възложените им със Закона
за Министерството на вътрешните работи
(ЗМВР) и подзаконовите нормативни актове
правомощия.
Чл. 3. (1) Общото ръководство и контрол
на взаимодействието при провеждане на съвместни действия по реда на тази инструкция
се осъществява от главния секретар на МВР
и председателя на КЕВР.
(2) Операт ивното взаимодейст вие п ри
провеждане на съвместни действия по реда
на тази инструкция се осъществява: от страна на МВР – от директора на Столичната
ди рек ци я на вът решни те работ и (СДВР)
и директорите на областните дирекции на
МВР (ОДМВР), а от страна на КЕВР – от
д и р ек т ора на д и р ек ц и я „Мон и т ори н г и
контрол по изпълнение на Регламент (ЕС)
№ 1227/2011 на Европейския парламент и
на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно
интегритета и прозрачността на пазара за
търговия на едро с енергия“, или от писмено
оправомощен със заповед от тях служител
на съответната дирекция.
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(3) Непосредственото взаимодействие при
провеждане на съвместни действия по реда на
тази инструкция се осъществява: от страна
на МВР – от служителите, посочени в заповедта на директора на съответната ОДМВР/
СДВР, сезирана с искане за съдействие при
извършване на проверка на място по чл. 74е
от ЗЕ, а от страна на КЕВР – от служителите,
посочени в заповедта по чл. 74а, ал. 6 от ЗЕ
на председателя на КЕВР, съобразно функционалната им компетентност, установена
със ЗМВР и ЗЕ и относимите подзаконови
нормативни актове.
(4) Органите по ал. 1, 2 и 3 осъществяват
взаимодействието си при запазване на тяхната
независимост и функционална компетентност
съгласно действащото законодателство.
(5) Разходите за извършване на съвместните действия по тази инструкция са за сметка
на всяко ведомство.
Раздел ІI
Ред за провеждане на съвместни действия
Чл. 4. (1) Съвместните действия на МВР
и КЕВР се провеж дат при извършване на
проверки на място от служители на КЕВР
по реда на глава седма „а“ от ЗЕ на лице,
по отношение на което е образувано производство за установяване на нарушение по
чл. 3 и 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011,
съобразно Решение на К ЕВР по чл. 74а,
ал. 5, т. 1 от ЗЕ.
(2) Съвместните действия на МВР и КЕВР
при извършване на проверки на място се
организират и извършват след получаване
от КЕВР на съдебно разрешение по реда на
чл. 74ж от ЗЕ.
(3) При ос ъщес т вя ва не на с ъвмес т н и
действия служителите на КЕВР осъществяват
правомощията си по чл. 74е и следващите
от ЗЕ, а служителите на МВР осъществяват
правомощията си по ЗМВР и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му.
(4) В хода на извършване на съвместни действия служителите на МВР оказват
съдействие за извършване на проверките
по законоустановени я ред ч рез п рисъствието си на мястото на проверката, като
гара н т и рат си г у рнос т та на с л у ж и т ел и т е
на КЕВР и осигуряват условията за нормалното провеждане на проверката, а при
необходимост – предприемат необходимите
мерки срещу действия, които могат да възпрепятстват извършването на проверката.
(5) При усложнение на обстановката, което води до невъзможност за изпълнение на
задачата, ръководителят на служителите на
МВР, провеждащи съвместни действия със
служители на КЕВР, незабавно уведомява
дежурната част. След оценка на ситуация-
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та в съвместните действия могат да бъдат
вк лючени допълнителни сили и средства
на МВР, които не са посочени в заповедта
на директора на СДВР или на съответната
ОДМВР по чл. 8, ал. 1.
Чл. 5. (1) За всеки случай на провеждане
на съвместни действия се отправя писмено
искане за оказване на съдействие от директора на дирекция „Мониторинг и контрол по
изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011
на Европейския парламент и на Съвета от
25 октомври 2011 г. относно интегритета и
прозрачността на пазара за търговия на едро
с енергия“ или оправомощен от него служител на същата дирекция след получаване от
страна на КЕВР на съдебно разрешение за
извършване на проверка на място.
(2) Писменото искане за оказване на съдействие по ал. 1 се отправя до директора
на СДВР или на съответната ОДМВР, на
територията на която ще се извърши проверката на място.
(3) Писмено т о искане за оказване на
съдействие по ал. 1 се изпраща най-малко
седем дни преди определената дата за извършване на проверка на място.
Чл. 6. (1) Писменото искане за оказване
на съдействие при проверка на място по
чл. 74е от ЗЕ се изготвя по образец (приложение № 1) и съдържа:
1. номер на производството пред КЕВР;
2. предприятие/я, обект на проверка;
3. административен адрес на мястото/
местата на проверката;
4. дата и час на започване на съвместните
действия;
5. приблизителна продъл ж ителност на
проверката в дни;
6. вид и брой помещения, превозни средства и други обекти, използвани от проверяваното лице, подлежащи на проверка;
7. допълнителна информация съобразно
конкретния случай;
8. лице за контакт;
9. определението на А дминистративния
съд – София-град (АССГ), по чл. 74ж, ал. 3
от ЗЕ, с което е допуснато извършването на
проверка на място.
(2) По преценка на КЕВР в писменото
искане за оказване на съдействие може да
не се посочат данните по ал. 1, т. 2 и 3.
(3) В случаите по ал. 2 писменото искане
по чл. 5, ал. 1 се изготвя по образец (приложение № 2) и съдържа:
1. номер на производството пред КЕВР;
2. админист ративен адрес, дата и час
за явяване на служителите на МВР преди
планирания начален час на проверката на
място;
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3. дата и час на започване на съвместните
действия;
4. приблизителна продъл ж ителност на
проверката в дни;
5. вид и брой помещения, превозни средства и други обекти, използвани от проверяваното лице, подлежащи на проверка;
6. допълнителна информация съобразно
конкретния случай;
7. лице за контакт;
8. определението на АССГ по чл. 74ж, ал. 3
от ЗЕ, с което е допуснато извършването на
проверка на място, със заличени данни по
ал. 1, т. 2 и 3.
Чл. 7. Въз основа на постъпилото и регистрирано по съответния ред писмено искане
за оказване на съдействие компетентният
орган на МВР разпореж да оказване на съдействие при осъществяване на проверка
на място от КЕВР и уведомява директора
на дирек ци я „Мониторинг и конт рол по
изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011
на Европейския парламент и на Съвета от
25 октомври 2011 г. относно интегритета и
прозрачността на пазара за търговия на едро
с енергия“ на КЕВР за това.
Чл. 8. (1) За всеки конкретен случай на
разрешена от съда проверка на място директорът на дирекция „Мониторинг и контрол по
изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011
на Европейския парламент и на Съвета от
25 октомври 2011 г. относно интегритета
и прозрачността на пазара за търговия на
едро с енергия“ на КЕВР и директорът на
СДВР или на съответната ОДМВР издават
заповеди, с които определят:
1. обектите на проверка;
2. участващите в проверката длъжностни лица и техния ръководител по време на
извършване на проверката;
3. техническите средства по обезпечаване
на проверката;
4. срок и начин на извършване на проверката;
5. ред и срок за докладване на резултатите.
(2) В случаите по чл. 6, ал. 2 в заповедта
по ал. 1, издавана от директора на СДВР
или на съответната ОДМВР, не се включва
реквизитът по ал. 1, т. 1.
(3) От страна на КЕВР в проверката на
място участват служителите, определени в
заповедта по чл. 74а, ал. 6 от ЗЕ, които се
посочват в заповедта по ал. 1.
Чл. 9. (1) Докладът по чл. 8, ал. 1, т. 5 от
страна на КЕВР се изготвя от ръководителя на
служителите на КЕВР, извършили проверката
на място, въз основа на протокола, изготвен
по чл. 74з, ал. 7 от ЗЕ. Докладът се предоставя на директора на дирекция „Мониторинг
и контрол по изпълнение на Регламент (ЕС)
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№ 1227/2011 на Европейския парламент и на
Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия
на едро с енергия“ и представлява част от
преписката по производството, образувано с
решение на КЕВР по чл. 74а, ал. 5, т. 1 от ЗЕ.
(2) Докладът по ал. 1 съдържа:
1. дата, място, начален и краен час на
извършване на проверката;
2. обектите на проверката – помещения,
превозни средства, други;
3. присъстващи лица от страна на КЕВР
и МВР;
4. служителите и други лица, предоставящи
услуги на проверяваното лице, заварени на
мястото на проверката, и представителите на
проверяваното лице, присъствали на провеждането на проверката;
5. извършените от служителите на КЕВР
действия по събиране на доказателства по
чл. 74е, ал. 2 от ЗЕ, вк лючително, но не
само: изземване на документи, веществени
доказателства; писмени материали; снемане
на устни и писмени обяснения и др.;
6. други факти от значение за извършване
на проверката, като: отказ от съдействие от
страна на проверяваното лице и/или конкретни физически лица; опит за укриване на
доказателства и/или информация и данни от
значение за установяване на нарушение на чл. 3
и/или чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1227/2011;
направено от страна на проверяваното лице
искане за прилагане на правила за защита на
търговска, промишлена или друг вид защитена
от закона тайна и др.
Чл. 10. Докладът по чл. 8, ал. 1, т. 5 от
страна на МВР се изготвя от ръководителя на
служителите на МВР, определен в заповедта
на директора на СДВР или на съответната
ОДМВР, и се представя на съответния директор.
Чл. 11. По време на провеждане на проверката на място по чл. 74е от ЗЕ ръководители
те на служителите на КЕВР и МВР обменят
информация, координират действията си и
вземат решения в зависимост от състоянието
на оперативната обстановка за реализирането
на проверката.
Заключителни разпоредби
§ 1. Инструкцията се издава на основание
чл. 74е, ал. 3 от Закона за енергетиката.
§ 2. Настоящата инструкция влиза в сила
от деня на обнародването є в „Държавен
вестник“.
Министър на вътрешните работи:
Бойко Рашков
Председател на Комисията
за енергийно и водно регулиране:
Станислав Тодоров
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Приложение № 1
към чл. 6, ал. 1
ДО
ДИРЕКТОРА НА
ОДМВР/СДВР
ГР. ..........................

Приложение № 2
към чл. 6, ал. 3
ДО
ДИРЕКТОРА НА
ОДМВР/СДВР
ГР. ..........................

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,
На основание чл. 74е, ал. 3 от Закона за
енергетиката и чл. 6, ал. 1 от Инструкцията за
реда за организиране и провеждане на съвместни действия от служители на Министерството
на вътрешните работи и Комисията за енергийно и водно регулиране и във връзка с образувано производство по преписка № КЕВР –
.........................., моля за Вашето съдействие при
извършване на проверка на място от КЕВР
по реда на чл. 74е и следващите от Закона
за енергетиката.
С Определение № …………/…………. г. на Административния съд – София-град, е получено
разрешение за извършване на проверката на
място, копие от което прилагаме.
Проверката на място ще бъде извършена
на ............................... (дата) от .............. (час) и
се предвижда да продължи ..............................
дни, освен ако не възникнат непредвидени
обстоятелства.
Същата ще се проведе на адрес: .................
............................................................, в обекта на
..................................................., ЕИК: .................
...................................................... (предприятие).
Моля определените от Вас служители да
се явят на .................. (дата) в ...... ч. на адрес:
..................................................................................
Вид и брой помещения, превозни средства
и други обекти, използвани от проверяваното
лице, подлежащи на проверка: .....………………..
Допълнителна информация: …………………………..
Лице за контакт от КЕВР (трите имена,
длъжност и телефонен номер): ……………….......
Подпис:
.........................................
Директор на дирекция „Мониторинг и контрол
по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011
на Европейския парламент и на Съвета от
25 октомври 2011 г. относно интегритета и
прозрачността на пазара за търговия на едро
с енергия“

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,
На основание чл. 74е, ал. 3 от Закона за
енергетиката и чл. 6, ал. 3 от Инструкцията
за реда за организиране и провеждане на
съвместни действия от служители на Министерството на вътрешните работи и Комисията
за енергийно и водно регулиране и във връзка с образувано производство по преписка
№ КЕВР – .........................., моля за Вашето
съдействие при извършване на проверка на
място от КЕВР по реда на чл. 74е и следващите от Закона за енергетиката.
С Определение № …………/…………. г. на Административния съд – София-град, е получено
разрешение за извършване на проверката на
място, копие от което прилагаме.
Проверката на място ще бъде извършена
на ............................... (дата) от .............. (час) и
се предвижда да продължи ..............................
дни, освен ако не възникнат непредвидени
обстоятелства.
Моля определените от Вас служители да
се явят на .................. (дата) в ...... ч. на адрес:
...................................................................................
..................................................................................
Вид и брой помещения, превозни средства
и други обекти, използвани от проверяваното
лице, подлежащи на проверка: ………………………
………...........................................................................
Допълнителна информация: ………………………
……………......................................................................
Лице за контакт от КЕВР (трите имена,
длъжност и телефонен номер): …………………......
Подпис:
........................................
Директор на дирекция „Мониторинг и контрол
по изпълнение на Регламент (ЕС) № 1227/2011
на Европейския парламент и на Съвета от
25 октомври 2011 г. относно интегритета и
прозрачността на пазара за търговия на едро
с енергия“
4126
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-567
от 28 юни 2022 г.
На основание чл. 16, ал. 4 във връзка с ал. 1,
т. 4 от Закона за биологичното разнообразие променям забраните и ограниченията на дейностите,
въведени със Заповед № РД-282 от 16.03.2010 г.
на министъра на околната среда и водите (ДВ,
бр. 28 от 2010 г.) за обявяване на защитена зона
BG0002098 „Рупите“, както следва:
1. В т. 6.6 накрая след точката се добавя:
„Режимът не се прилага за изграждане на:
– покривни и фасадни фотоволтаични съоръжения/инсталации;
– наземни фотоволтаични съоръжения/инсталации върху терени в границите на населените
места и селищните образувания;
– наземни фотоволтаични съоръжения/инсталации върху нарушени терени;
– наземни фотоволтаични съоръжения/инсталации върху дворни места или прилежащи терени
към съществуващи производствени и промишлени
обекти, складови обекти, административни сгради, бази за селскостопанска или горскостопанска
техника, курортно-рекреационни обекти, обществени обекти, стопански дворове, животновъдни
комплекси/ферми, къмпинги, мотели, почивни
лагери, жилищни сгради, оранжерии, рибарници.“
2. Промяната по т. 1 да се отрази в регистрите на защитени зони, водени в МОСВ и
РИОСВ – Благоевград.
Настоящата заповед е неразделна част от Заповед
№ РД-282 от 16.03.2010 г. (ДВ, бр. 28 от 2010 г.) на
министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0002098 „Рупите“, която в
останалата си част остава непроменена.
Заповедта влиза в сила от обнародването є в
„Държавен вестник“.
На основание чл. 16, ал. 3 във връзка с чл. 12,
ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие заповедта е окончателна и не подлежи на обжалване.
За министър:
Т. Белев
4183

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 532-ИП
от 23 юни 2022 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) и чл. 19, ал. 1
от Закона за пазарите на финансови инструменти
(ЗПФИ) Комисията за финансов надзор реши:

Разширява обхвата на издадения на инвестиционен посредник „Аларик Секюритис“ – ООД,
със седалище и адрес на управление: гр. София,
ул. Екзарх Йосиф № 7, ап. 7, лиценз за извършване
на дейност като инвестиционен посредник със:
инвестиционните дейности и услуги по чл. 6,
ал. 2, т. 3 и 6 от ЗПФИ:
– сделки за собствена сметка с финансови
инструменти;
– поемане на емисии финансови инструменти
и/или предлагане на финансови инструменти при
условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите
инструменти за собствена сметка;
и с допълнителните услуги по чл. 6, ал. 3, т. 6
от ЗПФИ:
– услуги, свързани с поемане на емисии финансови инструменти.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението може да бъде обжалвано по съдебен ред
пред Административния съд – София област, в
14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването
на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване
чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс
не се прилага.
За председател:
Д. Йорданова
4116

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-93
от 8 юни 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Вързулица, община Полски Тръмбеш, област
Велико Търново.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 2.06.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Велико
Търново.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат
на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3899
ЗАПОВЕД № РД-18-94
от 8 юни 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Иванча, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 2.06.2021 г. на Службата
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по геодезия, картография и кадастър – Велико
Търново.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат
на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3900
ЗАПОВЕД № РД-18-95
от 8 юни 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Климентово, община Полски Тръмбеш, област
Велико Търново.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 2.06.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Велико
Търново.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат
на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3901
ЗАПОВЕД № РД-18-96
от 8 юни 2022 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Масларево, община Полски Тръмбеш, област
Велико Търново.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 2.06.2021 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Велико
Търново.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат
на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
3902

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 1779
от 30 юни 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският
съвет – Стара Загора, одобрява окончателен проект
за общ устройствен план на община Стара Загора,
с изключение на територията на парк „Бедечка“, за
която е налице влязло в сила изменение на ОУП
2011 г., одобрен с Решение № 1115 по протокол
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№ 25 от заседание на 28.09.2017 г. на Общинския
съвет – Стара Загора.
Одобрените до настоящия момент със съответните заповеди на кмета на община Стара Загора или с решения на Общинския съвет – Стара
Загора, подробни устройствени планове запазват
своето действие.
Решението подлежи на обжалване съгласно
чл. 127, ал. 12 по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ чрез
Община Стара Загора пред Административния
съд – Стара Загора, в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:
М. Динева
4187
488. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 30.06.2022 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
45 089 861
Монетарно злато и други инструменти в монетарно злато
4 480 431
Инвестиции в ценни книжа
15 912 437
Всичко активи
65 482 729
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
25 252 892
Задължения към банки
20 968 268
Задължения към правителството
и бюджетни организации
8 431 469
Задължения към други депозанти
1 707 109
Депозит на управление „Банково“
9 122 991
Всичко пасиви
65 482 729
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Банково“
към 30.06.2022 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
52 178
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
2 104 581
Дълготрайни материални и
нематериални активи
134 438
Други активи
19 352
Депозит в управление „Емисионно“
9 122 991
Всичко активи
11 433 540
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
5 674 710
Други пасиви
652 839
Всичко задължения
6 327 549
Основен капитал
20 000
Резерви
5 242 427
Неразпределена печалба
-156 436
Всичко собствен капитал
5 105 991
Всичко пасиви
11 433 540
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
4128
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50. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Варна, дирекция „Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 във връзка с
чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс с постановление за възлагане на недвижим
имот с изх. № С220003-091-0000641/8.06.2022 г.
възлага на Тодор Маринов с адрес: област Варна,
община Девня, гр. Девня, имот с адрес: УПИ II,
намиращ се в гр. Девня, община Девня, област
Варна, ул. Христо Ботев – за обществено обслужване, в кв. 95 по плана за регулация и застрояване
на гр. Девня, с площ на имота 9450 кв. м, ведно
с обект – гараж, авторемонтна работилница,
автомивка и КПП – с разгъната застроена площ
526,37 кв. м.
4184
55. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява
конкурс за академична длъжност главен асистент
за цивилен служител в катедра „Корабоводене“
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във факултет „Навигационен“ в област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и
авиация, учебни дисциплини: „Технически средства за корабоводене“, „Оперативно използване
на електронни карти и информационни системи
(ECDIS)“ – за едно място, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки:
на тел.: 052/55 22 43, 052/55 22 22 – централа, и на
сайта на училището: www.naval-acad.bg. Подаване
на документи: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, ул. Васил
Друмев № 73, регистратура за некласифицирана
информация, ет. 1.
4144
309. – Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски“ обявява следните докторантури за учебната 2022/2023 г. със срок за
подаване на документи 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“:

Докторантура
Докторска програма „Управление на образованието“ от професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, област на висше образование
1. Педагогически науки

Форма на
обучение

Брой

редовна

1

задочна

2

Докторска програма „Теория на възпитанието и дидактика“ от професионално
направление 1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

задочна

2

Докторска програма „Социална педагогика“ от професионално направление 1.2.
Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

редовна
задочна

3
2

Докторска програма „Предучилищна педагогика“ от професионално направление
1.2. Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

редовна
задочна

3
1

Докторска програма „Специална педагогика“ от професионално направление 1.2.
Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки

редовна
задочна

1
1

Докторска програма „Методика на обучението“ по физическо възпитание и спорт
от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на
висше образование 1. Педагогически науки

редовна

1

задочна

2

Докторска програма „Методика на обучението“ по музика от професионално
направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше образование
1. Педагогически науки

редовна

1

задочна

2

редовна

1

задочна

1

Докторска програма „Методика на обучението по математика и информатика“
от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на
висше образование 1. Педагогически науки

редовна

1

Докторска програма „Методика на обучението по чужд език (Английски език)“
от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на
висше образование 1. Педагогически науки

редовна

1

Докторска програма „Германски езици (Съвременен английски език)“ от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

задочна

1

Докторска програма „Български език (Съвременен български език – Лексикология)“ от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

редовна

1

Докторска програма „Български език (История на новобългарския книжовен
език)“ от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

задочна

1

Докторска програма „Тюркски езици (Турски език – Съвременен турски език)“
от професионално направление 2.1. Филология, област на висше образование 2.
Хуманитарни науки

редовна

1

Докторска програма „Методика на обучението“ по техника и технологии от
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, област на висше
образование 1. Педагогически науки

БРОЙ 54

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 1

Докторантура

Форма на
обучение

Брой

Докторска програма „История на България (Нова българска история)“ от професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование
2. Хуманитарни науки

задочна

1

Докторска програма „Археология (Средновековна българска археология)“ от
професионално направление 2.2. История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки

редовна

1

редовна

2

задочна

1

Докторска програма „Журналистика (Журналистика)“ от професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни науки

редовна

1

Докторска програма „Органична химия“ от професионално направление 4.2.
Химически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика

редовна

1

Докторска програма „Екология и опазване на околната среда“ от професионално
направление 4.3. Биологически науки, област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика

редовна

1

Докторска програма „Математически анализ“ от професионално направление
4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика

редовна

1

Докторска програма „Алгебра и теория на числата“ от професионално направление 4.5. Математика, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика

задочна

1

Докторска програма „Информатика“ от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, област на висше образование 4. Природни науки,
математика и информатика

редовна

1

Докторска програма „Комуникационни мрежи и системи“ от професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, област на висше образование 5. Технически науки

задочна

1

Докторска програма „Автоматизирани системи за обработка на информация и
управление“ от професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, област на висше образование 5. Технически науки

редовна

1

Докторска програма „Обща, висша и приложна геодезия“ от професионално
направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, област на висше образование 5. Технически науки

редовна

1

Докторска програма „Инженерна логистика“ от професионално направление 5.13.
Общо инженерство, област на висше образование 5. Технически науки

редовна
задочна

2
1

Докторска програма „Организационна сигурност“ от професионално направление
9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана

задочна

1

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното
производство (Социални дейности)“ от професионално направление 3.4. Социални
дейности, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

Докторска програма „Корпоративна сигурност“ от професионално направление
редовна
1
9.1. Национална сигурност, област на висше образование 9. Сигурност и отбрана
Документи се подават в ректорската канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска № 115, корпус 1,
каб. 107. За информация: тел. 054/830 495, вътр. 321, 203.
4131
310. – Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ обявява конкурси за: професор
по: област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.9. Туризъм (Комуникация и социология на туризма и на регионалното развитие) – един; главен
асистент по: област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1.
Филология (Германски езици – Съвременен английски език) – един; област на висше образование 2.
Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Германски езици – Съвременен английски език) – един; област на висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление
2.1. Филология (Германски езици – Съвременен английски език) – един; област на висше образование
2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Съвременен български език – Морфология) – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се
подават в ректорската канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска № 115, корпус 1, каб. 107. За
информация: тел.: 054/830 495, вътр. 321, GSM 0899901943.
4132
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54. – Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН, София,
обявява конкурс за академичната длъжност доцент
по професионално направление 4.3. Биологически
науки, научна специалност „Микология“, за нуждите на секция „Микология“ на отдел „Растително
и гъбно разнообразие и ресурси“ – един. Срок
за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията
към кандидатите и документите по конкурса
са публикувани на сайта на института: www.
iber.bas.bg. Справки: при научния секретар на
ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.
com). Документи се подават в деловодството на
ИБЕИ, бул. Цар Освободител № 1.
4153
36. – Националният институт по геофизика,
геодезия и география – БАН, София, обявява
конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.4.
Науки за Земята, научна специалност „Хидрология на сушата и водните ресурси“ за нуждите на
Центъра по хидрология и водно стопанство – един.
Документите се подават в НИГГГ – София 1113,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3, в срок 3 месеца от
обнародване на обявата в „Държавен вестник“.
4136
Со фи йск и я т г р а дск и с ъд с р ешен ие о т
16.06.2022 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от
ЗПП вписва в регистъра на политическите партии
на СГС промени по партидата на ПП „Български социалдемократи“ по ф.д. № 11104/2002 г.,
приети на заседание на Националния комитет
на партията от 20.03.2022 г.: Заличава като член
на Изпълнителното бюро Николай Любомиров
Наумов. Вписва нов член на Изпълнителното
бюро – Мария Стефанова Пенчева.
4190
Софийският градски съд с протоколно решение
от 20.03.2013 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от
ЗПП вписва промени по ф.д. № 1661/1997 г. на
политическа партия с наименование„Съюз на
демократичните сили“: Заличава Мартин Димитров Димитров в качеството му на член на НИС.
4191
Со фи йск и я т г р а дск и с ъд с р ешен ие о т
7.08.2015 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от ЗПП
вписва промени по ф.д. № 1661/1997 г. за политическа партия „Съюз на демократичните сили“,
както следва: Вписва за зам.-председатели: Емил
Станев Кабаиванов, Костадин Иванов Марков,
Румен Димитров Христов, Любен Ангелов Петров.
Вписва за нов главен секретар Филип Симеонов
Кирев. Заличава стария състав на Националния
изпълнителен съвет. Вписва нов състав на Националния изпълнителен съвет, както следва:
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Божидар Цецов Лукарски – председател, Емил
Станев Кабаиванов – зам.-председател, Румен
Димитров Христов – зам.-председател, Любен
Ангелов Петров – зам.-председател, Костадин
Иванов Марков – зам.-председател, Филип Симеонов Кирев – главен секретар, Мариана Петрова
Лазарова-Иванова – регионален представител,
Станимир Стефанов Станчев – регионален представител, Валентин Петров Станев – регионален
представител, Юлиян Атанасов Леков – регионален представител, и Светозар Борисов Шуманов – регионален представител. Заличава стария
състав на Контролния съвет. Вписва нов състав
на Контролния съвет, както следва: Калин Петров
Раймундов – председател на КС, Таня Иванова
Митранова, Ваня Благовестова Андреева, Благовест Атанасов Благинов, Николай Росенов
Кожухаров, Румен Георгиев Урумов, Милко Йозов
Стрехин, Бойко Димитров Ставрев. Вписва Мариана Петрова Лазарова-Иванова като регионален
представител на Северозападен регион, Станимир
Стефанов Станчев като регионален представител
на Северен централен район, Валентин Петров
Станев като регионален представител на Североизточен район, Юлиян Атанасов Леков като
регионален представител за Югозападен регион
и Светозар Борисов Шуманов като регионален
представител на Южен централен район.
4192
Со фи йск и я т г ра дск и с ъд с р ешен ие о т
26.11.2019 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от
ЗПП вписва промени по ф.д. № 1661/1997 г. на
политическа партия „Съюз на демократичните
сили“, както следва: Заличава Божидар Цецов
Лукарски и Борислав Райчов Миланов като
членове на Националния изпълнителен съвет
на партията.
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Со фи йск и я т г ра дск и с ъд с р ешен ие о т
15.04.2022 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от
ЗПП вписва промени по ф.д. № 1661/1997 г. на
политическа партия „Съюз на демократичните
сили“, както следва: Вписва Румен Димитров
Христов като председател и представляващ ПП
„СДС“. Вписва Емил Станев Кабаиванов, Миглена
Георгиева Горанова, Петър Николаев Николов и
Янко Петров Станев като заместник-председатели
на ПП „СДС“.
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Со фи йск и я т г ра дск и с ъд с р ешен ие о т
20.06.2022 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от
ЗПП вписва промени по ф.д. № 1661/1997 г. на
политическа партия „Съюз на демократичните
сили“, както следва: Заличава като заместникпредседатели на партията Теодор Богомилов
Цветков и Мариана Петрова Лазарова-Иванова.
4195
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