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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 217
ОТ 17 АВГУСТ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж, приета с
Постановление № 30 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 43, 61 и 81 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г.,
бр. 19 от 2002 г.; попр., бр. 21 от 2002 г.; доп.,
бр. 74 от 2002 г.; Решение № 7581 на Върховния
административен съд от 2002 г. – бр. 76 от
2002 г.; Решение № 11701 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 119 от 2002 г.;
изм. и доп., бр. 19 от 2003 г., бр. 25 и 68 от
2004 г., бр. 24 от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 15
от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 1, 16, 79, 84 и
87 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г.,
бр. 16 и 80 от 2012 г., бр. 33 и 62 от 2013 г.,
бр. 23 от 2014 г., бр. 19 и 40 от 2015 г., бр. 17 и
54 от 2016 г., бр. 29 и 41 от 2017 г., бр. 21, 49 и
107 от 2018 г. и бр. 40 и 62 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая на изречение първо се
поставя запетая и се добавя „или копия на
такива документи, при заявления, постъпили
чрез системата за електронен обмен на социалноосигурителна информация“.
2. В ал. 7 думите „чл. 10, ал. 9“ се заменят
с „чл. 10, ал. 8, изречение второ“.
§ 2. В чл. 7, ал. 4, т. 2 думите „длъжностното лице от териториалното поделение на
НОИ“ се заменят с „длъжностното лице по
чл. 98, ал. 1 от КСО“.
§ 3. В чл. 8, ал. 2, изречение първо, думите „подаване на заявлението в кметството/
общината или общинския съвет“ се заменят
с „навършване на възрастта по чл. 89а, ал. 1,
изречение първо от КСО или към датата на
подаване на заявлението по чл. 89, ал. 1, изречение второ от КСО или при преценка за
персонална пенсия – към датата на подаване на
заявлението по чл. 7, ал. 4, т. 1 в кметството/
общината или общинския съвет“.
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При първоначално постъпило от осигуреното лице заявление за отпускане на пенсия
се съставя пенсионно досие с номер, който
съвпада с единния граждански номер (ЕГН)
на заявителя, а ако лицето няма такъв – с

неговия личен номер (ЛН) или личен номер на
чужденец (ЛНЧ), а когато няма и такива – с
определения му служебен номер от НОИ.“
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Към досието по ал. 1 се прилагат:
1. заявлението за отпускане на пенсия;
2. оригиналните удостоверения за осигурителен стаж;
3. оригиналните удостоверения за осигурителен доход;
4. заверени копия на трудовите, служебните,
осигурителните и военноотчетните книжки
и на други документи, удостоверяващи осигурителен стаж, извън документите по т. 2;
5. удостоверението за наследници – в оригинал или копие, което е нотариално заверено
или заверено по реда на ал. 4;
6. представените в пенсионното производство декларации от заявителя или от други
лица;
7. експертните решения на ТЕЛК (НЕЛК);
8. решението на медицинската комисия
по чл. 10в;
9. постановените актове, касаещи осигурителните права на лицето;
10. всички последващи заявления и жалби
на лицето и водената кореспонденция;
11. други документи, представени, събрани или изготвени във връзка с преценката,
отпускането, изменението или изплащането
на пенсията.
(3) При постъпило заявление за пенсия
чрез компетентна институция на държава,
с която се прилага международен договор,
по който Република България е страна, или
европейските регламенти за координация на
системите за социална сигурност, към което
са приложени заверени копия на посочени
в ал. 2 документи, същите се прилагат към
досие т о. При пос т ъп и ло за я влен ие ч рез
системата за електронен обмен на социалноосигурителна информация от държава, с
която се прилагат европейските регламенти
за координация на системите за социална
сигурност, към което са приложени копия
на посочени по ал. 2 документи, същите се
прилагат към досието.“
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Трудовите, служебните, осигурителните, военноотчетните книжки и други документи, удостоверяващи осигурителен стаж, освен
оригиналните документи, посочени в ал. 2, се
връщат на лицето заедно с разпореждането на
длъжностното лице по чл. 98, ал. 1 от КСО.
Копията от тези документи, съхранявани в
пенсионното досие, се заверяват за вярност
с оригинала от упълномощено длъжностно
лице от ръководителя на териториалното поделение на НОИ или от длъжностното лице
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в НОИ, на което е възложено ръководството
на дейността по отпускане и изплащане на
пенсии по международни договори, по които Република България е страна, или на
европейските регламенти за координация на
системите за социална сигурност – за лицата
с постоянен адрес в чужбина.
(5) Длъжностното лице по чл. 98, ал. 1 от
КСО издава при поискване удостоверение за
зачетения на лицето осигурителен стаж въз
основа на съхраняваните в пенсионното досие
оригинални удостоверения за осигурителен
стаж. Титулярят на пенсионното досие има
право при поискване да получава копия от
съхраняваните в него документи, заверени
по реда на ал. 4.“
4. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 6 и 7.
§ 5. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Разпореждането за отпускане, отказ за
отпускане, изменение, спиране, възобновяване,
прекратяване и възстановяване на пенсии и
добавки, както и за възстановяване на неоснователно изплатените суми за пенсии се връчва
лично срещу подпис чрез лицензиран пощенски
оператор с обратна разписка на посочен адрес
или на съответния адрес по чл. 18а, ал. 8 от
Административнопроцесуалния кодекс, или
по електронен път по реда на Закона за електронното управление. Когато връчването не
може да бъде извършено по реда на изречение
първо, за издаването на разпореждането се
поставя съобщение на таблото за обявления
в териториалното поделение на НОИ или на
интернет страницата на НОИ за срок 7 дни,
след изтичането на който документ ът се
смята за връчен. Разпореждането, с което е
извършено служебно осъвременяване, преизчисляване или определяне на нов размер на
пенсията, извън случаите по чл. 99, ал. 1, т. 2
от КСО, се връчва при поискване на лицето,
като срокът за обжалването му тече от датата
на връчването.“
2. Алинея 9 се отменя.
§ 6. В чл. 10б, ал. 1 думите „длъжностно
лице по пенсионното осигуряване“ се заменят
с „длъжностно лице по чл. 98, ал. 1 от КСО“.
§ 7. В чл. 10в се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „длъжностно лице по
пенсионното осигуряване“ се заменят с „длъжностно лице по чл. 98, ал. 1 от КСО“.
2. В ал. 5 думите „длъжностно лице по
пенсионното осигуряване“ се заменят с „длъжностно лице по чл. 98, ал. 1 от КСО“.
3. В ал. 6 думите „длъжностно лице по
пенсионното осигуряване“ се заменят с „длъжностно лице по чл. 98, ал. 1 от КСО“.
§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „неправилно
изплатени суми“ се заменят с „неоснователно
изплатени суми“;
б) в т. 1 думата „явни“ се заменя с „очевидни“.
2. В ал. 2, изречение първо думите „възстановяването на неправилно изплатените
суми за пенсии“ се заменят с „от датата на
постановяване на разпореждането за възстановяване на неоснователно изплатени суми
за пенсии“.
3. В ал. 4 думите „надвзетите суми“ се
заменят с „недължимо получените суми“.
4. В ал. 5, изречение второ думите „длъжностното лице по чл. 98, ал. 2 КСО“ се заменят с „длъжностното лице по чл. 98, ал. 1
от КСО“.
§ 9. В чл. 14, ал. 2 думите „настъпилите
изменения“ се заменят с „настъпилите промени в обстоятелствата“, а думите „чл. 113
КСО“ се заменят с „чл. 113, ал. 1 от КСО“.
§ 10. В чл. 16, ал. 1 думите „ал. 2 – 9 КСО“
се заменят с „ал. 2 – 8 от КСО“, поставя се
запетая и се добавя „а осигурителният стаж
на лицата по чл. 69а от КСО се превръща по
реда на чл. 104, ал. 9 от КСО“.
§ 11. В чл. 18а, ал. 2 думите „се зачита за
трета категория труд, а след 4 август 2011 г.
се превръща по реда на чл. 104, ал. 9 КСО“
се заменят с „е от трета категория труд, като
след 4 август 2011 г. се превръща по реда на
чл. 104, ал. 9 от КСО“.
§ 12. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 се създава изречение трето:
„Когато заявлението за служебно преизчисляване на пенсията е подадено едновременно
със заявлението за отпускането є, първото
преизчисляване се извършва през следващата
календарна година от първо число на месеца,
следващ същия календарен месец, в който е
било подадено заявлението.“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Срокът по чл. 98, ал. 1, т. 1, изречение
второ от КСО за произнасяне на длъжностното лице тече от:
1. датата на подаване на заявлението – в
случаите по ал. 1 и 2;
2. датата, считано от която се преизчислява пенсията – в случаите по ал. 4, изречение
второ и трето.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) Когато до датата на служебното преизчисляване на пенсията не са постъпили
нови данни по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО за
осигурителния стаж и/или доход на лицето,
а за самоосигуряващо се лице – данни за
внесени осигурителни вноски, длъжностното
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лице по чл. 98, ал. 1 от КСО се произнася с
разпореждане за отказ за преизчисляване на
пенсията.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
§ 13. В чл. 21а, ал. 2 думите „Среднопретегленото съотношение по ал. 1“ се заменят
със „Среднопретегленото съотношение по
чл. 70, ал. 10, т. 1 от КСО“.
§ 14. В чл. 25а, изречение второ думата
„навършване“ се заменя с „придобиване“.
§ 15. В чл. 26, ал. 3 след думите „след
двумесечния срок“ се добавя „по чл. 94, ал. 1
от КСО“.
§ 16. В чл. 28, ал. 1 думите „Постановление № 87 на Министерския съвет от 2010 г.
(обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5
и 41 от 2011 г.)“ се заменят с „Постановление
№ 120 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ,
бр. 51 от 2017 г.)“.
§ 17. В чл. 29а се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „във връзка с
ал. 2 от“ се заличават.
2. В т. 1 след думите „от 1 януари 2017 г.“
се добавя „във връзка с чл. 79, ал. 2 от КСО
в редакцията є към тази дата“.
3. В т. 2 след думите „от 1 януари 2018 г.“
се добавя „във връзка с чл. 79, ал. 2 от КСО
в редакцията є към тази дата“.
§ 18. В чл. 32, ал. 2 думите „се счита, че
той със смъртта си“ се заменят със „се приема, че към датата на неговата смърт той“,
а думите „датата на смъртта“ се заменят със
„същата дата“.
§ 19. В чл. 40 навсякъде думите „изплащателните ведомости“ и „разплащателни ведомости“ се заменят с „ведомости за заплати“.
§ 20. В чл. 43а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая на изречение първо се
поставя запетая и се добавя „а от 1 януари
2020 г. – за лица с определена чужда помощ“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Обстоятелството, че лицето, за което
са полагани грижи, се нуждае от чужда помощ, се установява с експертно решение на
ТЕЛК (НЕЛК).“
§ 21. В чл. 45, ал. 1 изречение първо се
изменя така: „Времето по чл. 9а, ал. 1 от
КСО, за което са внесени осигурителни вноски
съгласно чл. 9а, ал. 3 от КСО, се зачита за
осигурителен стаж от трета категория.“
§ 22. В чл. 45а се правят следните изменения:
1. В ал. 2, изречение трето думите „чл. 10,
ал. 9“ се заменят с „чл. 10, ал. 8, изречение
второ“.
2. В ал. 4, в изречение трето думите „чл. 10,
ал. 9“ се заменят с „чл. 10, ал. 8, изречение
второ“.
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§ 23. В чл. 50а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение второ се изменя така:
„Сумите се превеждат за времето от датата
на започване на изпълнението на договора с
асистента, предоставящ личната помощ, до
първо число на месеца на прекратяването на
договора или до първо число на месеца, следващ месеца на прекратяването на договора,
в зависимост от това докога е била предоставяна личната помощ, което се преценява
въз основа на получената от Агенцията за
социално подпомагане информация от отчета
по чл. 35 от Закона за личната помощ и по
ред, определен в споразумението по ал. 4.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Националният осигурителен институт изплаща добавката за чужда помощ по
чл. 103 от КСО към пенсията на лицето по
ал. 1, когато личната помощ не му се предоставя поради прекратяване на договора с
асистента – за времето от първо число на
месеца, следващ месеца на прекратяването
на договора, или от първо число на месеца
на прекратяване на договора, ако през това
време не е била предоставена лична помощ,
съгласно постъпилата информация от отчетите по чл. 35 от Закона за личната помощ,
до края на месеца, през който е сключен
нов договор по чл. 14, ал. 5 от Закона за
личната помощ.“
§ 24. В чл. 81, ал. 3 след думите „чрез
лицензиран пощенски оператор“ се добавя
„в оригинал“.
§ 25. В § 2а от допълнителните разпоредби
се създава т. 5:
„5. „Система за електронен обмен на социалноосигурителна информация“ е информационна система за предаване на социалноосигурителни данни между компетентните
институции на държавите – членки на Европейския съюз, Европейската икономическа
зона и Швейцария по смисъла на европейските
регламенти за координация на системите за
социална сигурност.“
§ 26. В § 9 от преходните и заключителните разпоредби след думите „чл. 82, ал. 1“ се
поставя запетая и се добавя „чл. 89а, ал. 2“.
Заключителна разпоредба
§ 27. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2020 г. с изключение на § 5, който
влиза в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219
ОТ 17 АВГУСТ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи и
трансфери по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
и трансфери по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2020 г. в общ
размер до 100 000 000 лв., както следва:
1. до 98 000 000 лв. за саниране, ремонт
и обзавеждане на студентските общежития
съгласно списък, одобрен от министъра на
образованието и науката;
2. до 2 000 000 лв. за увеличаване на средствата за стипендиите на студентите.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет
за 2020 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1
да се увеличат разходите по „Политика в
област та на равен дост ъп до качествено
висше образование и развитие на научния
потенциал“, бюджетна програма „Студентско
подпомагане“, по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2020 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се
увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2020 г. на базата на фактически
извършени разходи по неговия бюджет и
предоставени трансфери на базата на фактически извършени разходи от държавните
висши училища и да уведоми министъра на
финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6141
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 18
от 11 август 2020 г.

за придобиване на квалификация по професията „Машинен техник“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията 521010
„Машинен техник“ от област на образование
„Техника“ и професионално направление 521
„Машиностроене, металообработване и металургия“ съгласно Списъка на професиите
за професионално образование и обучение
по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт
за придобиването на квалификация по професията 521010 „Машинен техник“ съгласно
приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на трета степен
на професионална квалификация за специалностите 5210103 „Машини и съоръжения в
металургията“, 5210105 „Машини и системи
с ЦПУ“, 5210113 „Машини и съоръжения за
заваряване“, 5210117 „Технология на машиностроенето“, 5210118 „Машини и съоръжения
за химическата и хранително-вкусовата промишленост“, 5210119 „Машини и съоръжения
в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост“ и 5210120 „Машини и
съоръжения за добивната промишленост и
строителството“ и на четвърта степен на професионална квалификация за специалността
5210121 „Специално производство (производство на въоръжение и боеприпаси)“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 2, 3, 4 и
6 от Закона за професионалното образование
и обучение се разработват типови учебни
планове за ученици, учебни планове за лица,
навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалностите по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към кандидатите, описанието на професията, единиците
резултати от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.
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(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията
521010 „Машинен техник“ включва общата,
отрасловата и специфичната професионална
подготовка с необходимите професионални
компетентности, които гарантират на обучаемия възможността за упражняване на
професията след завършване на обучението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Типовите учебни планове по чл. 3,
разработени въз основа на тази наредба, се
прилагат от учебната 2020/2021 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 2019/2020 г. включи-
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телно, се обучават и завършват обучението си
по учебните планове и учебните програми,
които са действали при постъпването им.
(3) Лицата, навършили 16 години, които към
влизане в сила на тази наредба се обучават за
придобиване на професионална квалификация
по професията, завършват обучението си по
учебните планове и учебните програми, по
които са започнали.
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за
предучилищното и училищното образование и
отменя Наредба № 8 от 2018 г. за придобиване
на квалификация по професията „Машинен
техник“ (ДВ, бр. 75 от 2018 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
Приложение
към чл. 2

Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия
„Машинен техник“
Професионално направление:
521

Машиностроене, металообработване и металургия

Наименование на професията:
521010

Машинен техник

Специалности:

Степен на
Ниво по
професионалНацион алната
на квалифи- квалификац ионна
кация:
рамка (НКР)

Ниво по
Европейската
квалификационна рамка
(ЕКР)

5210103 Машини и съоръжения в металургията

Трета

4

4

5210105 Машини и системи с ЦПУ

Трета

4

4

5210113 Машини и съоръжения за заваряване

Трета

4

4

5210117 Технология на машиностроенето

Трета

4

4

Машини и съоръжения за химическата
и хранително-вкусовата промишленост

Трета

4

4

Машини и съоръжения в текстилната,
5210119 обувната и дървообработващата промишленост

Трета

4

4

5210118

5210120

Машини и съоръжения за добивната
промишленост и строителството

Трета

4

4

5210121

Специално производство (производство
на въоръжение и боеприпаси)

Четвърта

5

5
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1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен
на професионална квалификация съгласно
Закона за професионалното образование и
обучение (ЗПОО)
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията
„Машинен техник“ от Списъка на професиите
за професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден от министъра
на образованието и науката със Заповед № РД09-413 от 12.05.2003 г., посл. изм. със Заповед
№ РД-09-826 от 24.04.2020 г.) изискванията за
входящото минимално образователно равнище
към кандидатите са:
за ученици:
з а трета степен – завършено основно
образование;
за лица, навършили 16 години:
з а трета степен – придобито право за
явяване на държавни зрелостни изпити
или придобито средно образование;
з а четвърта степен – завършено средно
образование.
Изискванията за входящо минимално квалификационно равнище при продължаващо
професионално обучение за придобиване на
трета степен на професионална квалификация
е придобита втора степен на професионална
квалификация по професия от област на образование 52 „Техника“.
Здравословното състояние на кандидата
се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се
обучава, не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Машинен техник“ – трета и четвърта
степен на професионална квалификация, или
по част от нея чрез валидиране на професионални знания, умения и компетентности, се
осъществява съгласно Наредба № 2 от 2014 г.
за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности,
издадена от министъра на образованието и
науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Машинният техник изпълнява дейности,
свързани с проектиране, конструиране, експлоатация, поддръжка и ремонт на машини,

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

механични инсталации и съоръжения, прибори и приспособления в гражданското и
специалното производство.
Машинният техник изработва схеми, чертежи на детайли, сглобени единици. Проектира
и конструира детайли. Изработва технологии
за тяхното производство. Използва техническа литература и съвременни софтуерни
продукт и за якостни изчисления (симулации)
и конструиране.
Машинният техник изработва детайли на
металорежещи машини с точност и качество по зададен чертеж, извършва монтаж и
изпитвания на специални изделия съгласно
изискванията на конструктивната, технологичната и нормативната документация.
Под д ърж а и кон т рол и ра ефек т и вната
експлоатация на машини, механични инсталации и съоръжения в различни сфери на
промишленото производство: химическата,
хранително-вкусовата, дървообработващата,
текстилната, шевната, обувната и добивната
промишленост, в металургията, в производството на въоръжение и боеприпаси, в хидро- и
пневмотехниката и в строителството.
Машинният техник организира и изпълнява
своевременен ремонт на видовете оборудване,
инсталации, комуникации, установки, машини
и приспособления. Организира периодични
прегледи, разкрива и анализира причините
за преждевременно износване на отделни
детайли и възли.
В своята работа машинният техник използва
справочна техническа литература и техническа документация, софтуерни продукти.
Изпълнението на голяма част от дейностите
се свежда до използване на различни видове
металорежещи инструменти, приспособления
за установяване, инструменти за измерване
на зададените параметри. Работи на различни
видове машини, системи за управление, механични инсталации и съоръжения съобразно
вида на промишленото производство.
Машинният техник отговаря за работата
на други работници.
Условията на работа при изпълнение на
някои от дейностите на машинния техник
са свързани с повишено ниво на шума, замърсеност на въздуха, повишена влажност,
работа на открито, ниски температури, риск
от извънредни ситуации и др.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
След придобиване на т рета степен на
професионална квалификация по професията
„Машинен техник“ обучаваният може да продължи обучението си по друга специалност
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от професията или по друга професия от професионално направление „Машиностроене,
металообработване и металургия“.
Лицата, придобили четвърта степен на
професионална квалификация по професията „Машинен техник“, могат да продължат
обучението си по друга професия от професионално направление „Машиностроене,
металообработване и металургия“.
При продължаващо професионално обучение единиците резултати от учене (ЕРУ) по
общата професионална подготовка и по отрасловата професионална подготовка се зачитат,
като се организира обучение за усвояване на
тези ЕРУ, които лицата не притежават.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД – 2011), утвърдена със Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г.
на министъра на труда и социалната политика,
посл. изм. и доп. със Заповед № РД-01-815 от
23.12.2019 г.
Лицата с трета и четвърта степен на професионална квалификация по професията
„Машинен техник“ могат да постъпват на работа на следните длъжности от Националната
класификация на професиите и длъжностите
(НКПД): 3115-3004 Техник, механик, 31153013 Техник-механик, инструменти, 3115-3021
Техник-механик, автоматизация, 3115-3022
Техник-механик, автоматизация на производството, 3115-3023 Техник-механик, апретурно,
багрилно и плетачно производство, 3115-3024
Техник-механик, други отрасли на леката
промишленост, 3115-3026 Техник-механик,
кожено-галантерийно производство, 3115-3027
Техник-механик, мебелно производство, 31153028 Техник-механик, обувно производство,
3115-3029 Техник-механик, предачно производство, 3115-3030 Техник-механик, тъкачно производство, 3115-3031 Техник-механик, химическа
промишленост, 3115-3032 Техник-механик,
хранително-вкусова промишленост, 3115-3033
Тех ник-механик, шивашко п роизводст во,
3115-3042 Техник-механик, дискретни производства, 3115-3047 Техник-механик, технолог
(студена обработка), 3115-3048 Техник-механик,
технолог (топла обработка), 3115-3049 Техникмеханик, технолог (уредостроене), 3115-3050
Техник-механик, хидро- и пневмотехника,
3115-3053 Техник-механик, роботостроене, 31153054 Техник-механик, монтаж на промишлени
съоръжения и машини, 3118-3010 Чертожник,
машини и инструменти, 3119-3044 Технолог,
7231-2007 Изпитател на бойни припаси и
специални пиротехнически средства, 81312029 Машинен оператор, амуниции, 8131-2030
Машинен оператор, производство на експлозивни веществ а, 8211-2002 Машинен оператор,
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монтажен конвейер, 8219-2001 Монтажник,
издели я от мета л, 8219-2013 Монта ж ник,
сложни/комбинирани изделия.
Съществува възможност и за постъпване
на работа на длъжности, които изискват
по-ниска степен на професионална квалификация: 7233-2009 Механик, промишлено оборудване, 7233-2010 Механошлосер, 7233-2026
Монтьор, промишлено оборудване, 7233-2032
Шлосер-монтьор, 7233-2031 Монтьор, ремонт
на машини и оборудване, 7223-3003 Настройчик, металообработващи машини, 7223-1015
Стругар, 7223-2041 Фрезист и др.
3. Единици резултати от ученето
3.1. Списък на единиците резултати от учене
(ЕРУ) и резултати от учене (РУ) по видове
професионална подготовка – трета степен на
професионална квалификация
ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с трета степен
на професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
1.1. РУ Създава организация за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд
на работното място
1.2. РУ Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност
по опазване на околната среда
1.3. РУ Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Предприемачество
2.1. РУ Познава основите на предприемачеството
2.2. РУ Формира предприемаческо поведение
2.3. РУ Участва в разработването на бизнес план
ЕРУ 3. Икономика
3.1. РУ Познава основите на пазарната
икономика
3.2. РУ Познава характеристиките на производствената дейност в предприятие
Отраслова професионална подготовка
ЕРУ 4. Използва информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професи
оналната си дейност
4.1. РУ Обработва информация с ИКТ
4.2. РУ Осъществява комуникация посредством ИКТ
4.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
4.4. РУ Осигурява защита на електронната
среда
4.5. РУ Решава проблеми при работата с
ИКТ
ЕРУ 5. Организация на работния процес
5.1. РУ Организира работния процес
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5.2. РУ Отговаря за разпределението на
дейностите в работния процес
ЕРУ 6. Комуникация и чужд език
6.1. РУ Общува ефективно в работния екип
6.2. РУ Води ефективна бизнес комуникация
6.3. РУ Владее чужд език по професията
ЕРУ 7. Работа с документация
7.1. РУ Разчита техническа документация
7.2. РУ Разработва техническа документация, вкл. и чрез софтуерни продукти
7.3. РУ Изготвя заявки за доставка на
материали, инструменти и резервни части
съобразно работното оборудване
7.4. РУ Обработва техническа документация
ЕРУ 8. Машини и съоръжения в хидро- и
пневмотехниката
8.1. РУ Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на машини и съоръжения
в хидро- и пневмотехниката
8.2. РУ Извършва разглобяване, ремонт и
сглобяване на машини и съоръжения в хидрои пневмотехниката
ЕРУ 9. Измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични
и пневматични изделия
9.1. РУ Избира и прилага методите за
инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на измервателна и
контролна апаратура, стендове за изпитване
на хидравлични и пневматични изделия
9.2. РУ Извършва разглобяване, ремонт
и сглобяване на измервателна и контролна
апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия
ЕРУ 10. Изработване на детайли
10.1. РУ Подготвя заготовки
10.2. РУ Ръчно и машинно изработва детайли от листов материал и профили
10.3. РУ Изработва детайли на конвенционални и специализирани машини
10.4. РУ Заварява детайли
10.5. РУ Работи с измервателна техника
ЕРУ 11. Сглобяване на модули и поддържане на машини
11.1. РУ Сглобява механични модули и
машини
11.2. РУ Поддържа техническите съоръжения в изправност
11.3. РУ Извършва техническо обслужване
и поддържане на машини, в т.ч. полуавтоматични и автоматични, автоматични линии,
манипулатори и роботи
11.4. РУ Проверява и поддържа режещите
инструменти и приспособления
11.5. РУ Поддържа пневматични и хидравлични уредби
ЕРУ 12. Извършва диагностика и ремонт
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12.1. РУ Оценява състоянието на машините, уредбите, съоръженията и инсталациите
12.2. РУ Отстранява възникнали повреди
и аварии
12.3. РУ Планира ремонтни дейности
12.4. РУ Ремонтира машини, уредби, съ
оръжения и инсталации
12.5. РУ Осъществява проверка (настройка)
на качеството на ремонта
ЕРУ 13. Осъществява контрол
13.1. РУ Контролира ефективното използване на материали, суровини и оборудване
13.2. РУ Следи за точността на измервателната техника и инструменти
13.3. РУ Осъществява контрол на изработените детайли и сглобени модули
13.4. РУ Оценява качеството на ремонта
в съответствие с нормативните изисквания
13.5. РУ Следи спазването на технологичната дисциплина при поддържането и
наст ройката на машини те (нап р. ред на
измерване, последователност за извършване
на операциите, контрол, избор на подходящи
инструменти и т.н.)
Специфична професионална подготовка за
специалност „Машини и съоръжения в металургията“ – трета степен на професионална
квалификация
ЕРУ 14. Съоръжения за подготовка и леене
на различни метали
14.1. РУ Избира и прилага технологични
методи за приготвяне на леярски форми
14.2. РУ Изработва огнеупорни леярски
форми
ЕРУ 15. Проектиране на отливки
15.1. РУ Анализира технологичността на
конструкцията на заготовката
15.2. РУ Извършва разглобяване, ремонт
и сглобяване на линии за изработване на
леярски форми
ЕРУ 16. Машини и линии за пластична
деформация
16.1. РУ Избира и прилага методите за
инсталиране, техническо обслужване и поддържане на машини и линии за пластична
деформация
16.2. РУ Извършва разглобяване, ремонт и
сглобяване на машини и линии за пластична
деформация
ЕРУ 17. Пещи и съоръжения за термообработване и нанасяне на декоративни защитни
и защитно-декоративни покрития
17.1. РУ Избира и прилага методите за
инсталиране, техническо обслужване и поддържане на пещи и съоръжения за термообработване и нанасяне на декоративни, защитни
и защитно-декоративни покрития
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17.2. РУ Извършва разглобяване, ремонт
и сглобяване на пещи и съоръжения за термообработване и нанасяне на декоративни,
защитни и защитно-декоративни покрития
Специфична професиона лна подготовка за специалност „Машини и системи с
ЦП У“ – т ре та с тепен на п рофесиона лна
квалификация
ЕРУ 18. Програмиране и настройване на
металорежещи машини с ЦПУ
18.1. РУ Прилага основните принципи на
програмирането на металорежещи машини
с ЦПУ
18.2. РУ Рационално използва различните
команди
18.3. РУ Познава основните принципи при
изготвянето на управляващата програма
18.4. РУ Оптимизира управляващи програми за детайли със средна сложност за основните групи металорежещи машини с ЦПУ
18.5. РУ Извършва различни видове настройване на машините и технологичната
екипировка
ЕРУ 19. Изработване на детайли на металорежеща машина (ММ) с цифрово програмно
управление (ЦПУ)
19.1. РУ Изработване на детайли с ЦПУ
машини – струговане
19.2. РУ Изработване на детайли с ЦПУ
машини – фрезоване
19.3. РУ Изработване на детайли с ЦПУ
машини – шлифоване
ЕРУ 20. Ремонтира машини с ЦПУ
20.1. РУ Извършва разглобяване и сглобяване на машини с ЦПУ
20.2. РУ Прилага технологичните методи
за сглобяване на принадлежности за машини
с ЦПУ
20.3. РУ Извършва ремонт на инструменталната и технологичната екипировка на
машини с ЦПУ
ЕРУ 21. Извършва техническо обслужване и поддръжка на автоматични линии,
манипулатори и роботи, агрегатни машини,
полуавтоматични и автоматични металорежещи машини
21.1. РУ Избира и прилага методите за
техническо обслужване, поддържане, сглобяване и разглобяване на автоматични линии
за обработване на детайли
21.2. РУ Избира и прилага методите за
техническо обслужване, поддържане, сглобяване и разглобяване на автоматични линии
за сглобяване
21.3. РУ Избира и прилага методите за техническо обслужване, поддържане, сглобяване
и разглобяване на манипулатори и роботи
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21.4. РУ Избира и прилага методите за техническо обслужване, поддържане, сглобяване
и разглобяване на агрегатни машини
21.5. РУ Избира и прилага методите за
техническо обслужване, поддържане, сглобяване и разглобяване на полуавтоматични и
автоматични металорежещи машини
Специфична професионална подготовка
за специалност „Машини и съоръжения за
заваряване“ – трета степен на професионална
квалификация
ЕРУ 22. Заваръчни шевове и параметри
според стандарта
22.1. РУ Избира параметри според стандарта
и прилага методите за различните заваръчни
шевове
22.2. РУ Извършва заваръчна дейност
ЕРУ 23. Машини и съоръжения за заваряване
23.1. РУ Избира и прилага методите за
инсталиране, техническо обслужване и поддържане на машини и съоръжения за заваряване
23.2. РУ Извършва разглобяване, ремонт
и сглобяване на машини и съоръжения за
заваряване
Специфична професионална подготовка
за специалност „Технология на машиностроенето“ – трета степен на професиона лна
квалификация
ЕРУ 24. Металорежещи машини (отрезни,
стругови, пробивни, фрезови, стъргателни
и др.)
24.1. РУ Избира и прилага методите за
инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на металорежещи
машини (отрезни, стругови, пробивни, фрезови, стъргателни и др.)
24.2. РУ Извършва разглобяване, ремонт и
сглобяване на металорежещи машини (отрезни,
стругови, пробивни, фрезови, стъргателни и др.)
ЕРУ 25. Машини за нарязване на резби,
зъби на зъбни колела и шлифоването им
25.1. РУ Избира и прилага методите за
инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на машини за нарязване на резби, зъби на зъбни колела и
шлифоването им
25.2. РУ Извършва разглобяване, ремонт и
сглобяване на машини за нарязване на резби,
зъби на зъбни колела и шлифоването им
Специфична професионална подготовка
за специалност „Машини и съоръжения за
химическата и хранително-вкусовата промишленост“ – трета степен на професионална
квалификация
ЕРУ 26. Машини, съоръжения и инсталации за производство и преработване на
химически вещества
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26.1. РУ Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на машини, съоръжения и
инсталации за производство и преработване
на химически вещества
26.2. РУ Извършва разглобяване, ремонт
и сглобяване на машини и съоръжения за
производство и преработване на химически
вещества
ЕРУ 27. Съоръжени я и инсталации за
обработване и преработване на неопасни и
радиоактивни отпадъци
27.1. РУ Избира и прилага методите за
инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на съоръженията и
инсталациите за обработване и преработване
на неопасни и радиоактивни отпадъци
27.2. РУ Извършва разглобяване, ремонт и
сглобяване на съоръженията за обработване
и преработване на неопасни и радиоактивни
отпадъци
ЕРУ 28. Машини, съоръжения и линии за
производство и преработване на храни
28.1. РУ Избира и прилага методите за
инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на машините, съоръженията и линиите за производство и
преработване на храни
28.2. РУ Извършва разглобяване, ремонт и
сглобяване на машините и съоръженията за
производство и преработване на храни
ЕРУ 29. Машини, съоръжения и линии за
производство, обработване и бутилиране на
напитки
29.1. РУ Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване
и поддържане на машините, съоръженията
и линиите за производство, обработване и
бутилиране на напитки
29.2. РУ Извършва разглобяване, ремонт
и сглобяване на машините и съоръженията
за производство, обработване и бутилиране
на напитки
ЕРУ 30. Машини, съоръжения и линии
за обработване и пакетиране на хранителни
продукти
30.1. РУ Избира и прилага методите за
инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на машини, съоръжения и линии за обработване и пакетиране
на хранителни продукти
30.2. РУ Извършва разглобяване, ремонт и
сглобяване на машини, съоръжения и линии
за обработване и пакетиране на хранителни
продукти
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Специфична професионална подготовка
за специалност „Машини и съоръжения в
текстилната, обувната и дървообработващата
промишленост“ – трета степен на професи
онална квалификация
ЕРУ 31. Съоръжения за производство на
текстил и изделия от текстил
31.1. РУ Избира и прилага методите за
инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на съоръжения за
производство на текстил и изделия от текстил
31.2. РУ Извършва разглобяване, ремонт
и сглобяване на съоръжения за производство
на текстил и изделия от текстил
ЕРУ 32. Машини и съоръжения за производство, обработване и шаблониране на кожи
32.1. РУ Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на машини, съоръжения
за производство, обработване и шаблониране
на кожи
32.2. РУ Извършва разглобяване, ремонт и
сглобяване на машини и съоръжения за производство, обработване и шаблониране на кожи
ЕРУ 33. Машини, линии и съоръжения за
разкрояване и шиене на изделия от текстил
и кожи
33.1. РУ Избира и прилага методите за
инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на машини, линии
и съоръжения за разкрояване и шиене на
изделия от текстил и кожи
33.2. РУ Извършва разглобяване, ремонт и
сглобяване на машините, линиите и съоръженията за разкрояване и шиене на изделия
от текстил и кожи
ЕРУ 34. Машини и съоръжения за гладене
и химическо чистене
34.1. РУ Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на машини и съоръжения
за гладене и химическо чистене
34.2. РУ Извършва разглобяване, ремонт и
сглобяване на машините и съоръженията за
гладене и химическо чистене
ЕРУ 35. Машини за обработване на дървен
материал
35.1. РУ Избира и прилага методите за
инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на машини за обработване на дървен материал (дървесина и
плочести материали)
35.2. РУ Извършва разглобяване, ремонт
и сглобяване на машини за обработване на
дървен материал (дървесина и плочести материали)
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Специфична професионална подготовка за
специалност „Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството“ – трета
степен на професионална квалификация
ЕРУ 36. Машини, инсталации и съоръжения
за добиване и обогатяване
36.1. РУ Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на машини, инсталации и
съоръжения за добиване и обогатяване
36.2. РУ Извършва разглобяване, ремонт
и сглобяване на машини, инсталации и съ
оръжения за добиване и обогатяване
ЕРУ 37. Транспортно-технологични съоръжения в мините
37.1. РУ Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване
и поддържане на транспортно-технологични
съоръжения в мините
37.2. РУ Извършва разглобяване, ремонт
и сглобяване на транспортно-технологични
съоръжения в мините
ЕРУ 38. Тръбопроводи, междинни станции и
черпещи сонди от нефтени и газови кладенци
38.1. РУ Избира и прилага методите за
инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на тръбопроводи,
междинни станции и черпещи сонди от нефтени и газови кладенци
38.2. РУ Извършва разглобяване, ремонт
и сглобяване на тръбопроводи, междинни
станции и черпещи сонди от нефтени и газови кладенци
ЕРУ 39. Машини, линии и съоръжения за
производство на различни видове строителни
материали и изделия
39.1. РУ Избира и прилага методите за
инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на машини, линии
и съоръжения за производство на различни
видове строителни материали и изделия
39.2. РУ Извършва разглобяване, ремонт и
сглобяване на машини, линии и съоръжения за
производство на различни видове строителни
материали и изделия
Обща професионална подготовка по специалност 5210121 „Специално производство
(производство на въоръжение и боеприпаси)“ – четвърта степен на професионална
квалификация
ЕРУ 40. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
40.1. РУ Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд на работното място
40.2. РУ Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна
дейност по опазване на околната среда
40.3. РУ Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
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ЕРУ 41. Предприемачество
41.1. РУ Познава основите на икономиката
и предприемачеството
41.2. РУ Формира предприемаческо поведение
41.3. РУ Участва в разработването на бизнес план
ЕРУ 42. Икономика
42.1. РУ Познава основите на пазарната
икономика
42.2. РУ Познава характеристиките на производствената дейност в предприятие
Отраслова професионална подготовка
ЕРУ 43. Използва информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в професи
оналната си дейност
43.1. РУ Обработва информация с ИКТ
43.2. РУ Осъществява комуникация посредством ИКТ
43.3. РУ Създава цифрово съдържание с ИКТ
43.4. РУ Осигурява защита на електронната среда
43.5. РУ Решава проблеми при работата
с ИКТ
ЕРУ 44. Организация на работния процес
44.1. РУ Организира работния процес
44.2. РУ Отговаря за разпределението на
дейностите в работния процес
ЕРУ 45. Комуникация и чужд език
45.1. РУ Общува ефективно в работния екип
45.2. РУ Води ефективна бизнес комуникация
45.3. РУ Владее чужд език по професията
ЕРУ 46. Работа с документация
46.1. РУ Разчита техническа документация
46.2. РУ Разработва техническа документация, вкл. и чрез софтуерни продукти
46.3. РУ Изготвя заявки за доставка на
материали, инструменти и резервни части
съобразно работното оборудване
46.4. РУ Обработва техническа документация
ЕРУ 47. Машини и съоръжения в хидро- и
пневмотехниката
47.1. РУ Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на машини и съоръжения
в хидро- и пневмотехниката
47.2. РУ Извършва разглобяване, ремонт
и сглобяване на машини и съоръжения в
хидро- и пневмотехниката
ЕРУ 48. Измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични
и пневматични изделия
48.1. РУ Избира и прилага методите за
инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на измервателна и
контролна апаратура, стендове за изпитване
на хидравлични и пневматични изделия
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48.2. РУ Извършва разглобяване, ремонт
и сглобяване на измервателна и контролна
апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия
ЕРУ 49. Изработване на детайли
49.1. РУ Подготвя заготовки
49.2. РУ Ръчно и машинно изработва детайли от листов материал и профили
49.3. РУ Изработва детайли на конвенционални и специализирани машини
49.4. РУ Заварява детайли
49.5. РУ Работи с измервателна техника
ЕРУ 50. Сглобяване на модули и поддържане на машини
50.1. РУ Сглобява механични модули и
машини
50.2. РУ Поддържа техническите съоръжения в изправност
50.3. РУ Извършва техническо обслужване
и поддържане на машини, в т.ч. полуавтоматични и автоматични, автоматични линии,
манипулатори и роботи
50.4. РУ Проверява и поддържа режещите
инструменти и приспособления
50.5. РУ Поддържа пневматични и хидравлични уредби
ЕРУ 51. Извършва диагностика и ремонт
51.1. РУ Оценява състоянието на машините, уредбите, съоръженията и инсталациите
51.2. РУ Отстранява възникнали повреди
и аварии
51.3. РУ Планира ремонтни дейности
51.4. РУ Ремонтира машини, уредби, съ
оръжения и инсталации
51.5. РУ Осъществява проверка (настройка)
на качеството на ремонта
ЕРУ 52. Осъществява контрол
52.1. РУ Контролира ефективното използване на материали, суровини и оборудване
(извършва входящ контрол)
52.2. РУ Следи за точността на измервателната техника и инструменти
52.3. РУ Осъществява контрол на изработените детайли и сглобени модули
52.4. РУ Оценява качеството на ремонта
в съответствие с нормативните изисквания
52.5. РУ Следи спазването на технологичната дисциплина при поддържането и
настройката на машините (например ред на
измерване, последователност за извършване
на операциите, контрол, избор на подходящи
инструменти и т.н.)
Специфична професионална подготовка
за специалност „Специално производство
(производство на въоръжение и боеприпаси)“ – четвърта степен на професионална
квалификация
ЕРУ 53. Монтаж и демонтаж на основни
видове въоръжение и боеприпаси

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

53.1. РУ Запознат е с рисковете за здравето
и безопасността при извършване на трудова
дейност по монтаж и демонтаж на основни
видове въоръжения и боеприпаси
53.2. РУ Избира метода и необходимия
инструментариум за безопасен монтаж и
демонтаж
53.3. РУ Извършва монтаж и демонтаж на
основни видове въоръжение и боеприпаси
ЕРУ 54. Експлоатационни и балистични
характеристики на основни видове въоръжение и боеприпаси
54.1. РУ Знае основните физични процеси,
протичащи при изстрел на боеприпаса (вътрешна балистика – в ствола на изстрелващата
система, и външна балистика – след напускане
на ствола и по време на полет)
54.2. РУ Знае експлоатационните характеристики на основни видове въоръжение и
боеприпаси
ЕРУ 55. Организация на работния процес
при производство на детайли и възли за въ
ор ъжение и боеприпаси
55.1. РУ Подготвя заготовки
55.2. РУ Изработва детайли чрез пластична
деформация и рязане
55.3. РУ Работи с измервателна техника
ЕРУ 56. Организация на работния процес
при монтаж, контрол, изпитване и консервация на въоръжение и боеприпаси
56.1. РУ Извършва цялостен монтаж на
системата въоръжение и боеприпаси, с необходимия съпътстващ контрол и изпитвания
56.2. РУ Поддържа и осигурява техническо
обслужване на системите за монтаж и обезопасяващите системи
ЕРУ 57. Организация на транспорт, съхранение и снаряд яване на въоръжение и
боеприпаси
57.1. РУ Транспорт, съхранение и снарядяване на въоръжение и боеприпаси
57.2. РУ Поддържа производствените и
обезопасяващи системи в изправност
57.3. РУ Извършва техническо обслужване
и поддръжка на снарядяващото оборудване,
контролно-измервателните и настройващи
прибори
ЕРУ 58. Организация, методика и оборудване при провеждане на лабораторни и
полигонни изпитвания
58.1. РУ Провежда изпитвания и оформя
необходимата документация, отчитаща получените резултати
58.2. РУ Осигурява техническо обслужване и
поддръжка на изпитващи установки, контролно-измервателни прибори и обезопасяващи
системи в изправност
3.2. Описание на ЕРУ

С Т Р.
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Обща професионална подготовка – единна за всички професии с трета степен на професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1
Наименование на единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 1.1:

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

Знания

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

Умения

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

Компетентности

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

Резултат от учене 1.2:

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

Знания

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

Умения

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

Компетентности

• А нализира възможните причини за екологично замърсяване

Резултат от учене 1.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

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

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

Компетентности

• А
 нализира рисковете за възникване на пожар или аварийна ситуация,
прави предложения за актуализиране на вътрешноорганизационните
правила за пожарна и аварийна безопасност
• Участва в създаването на организация за овладяването на възникнал
пожар и/или авария в съответствие с установените вътрешноорганизационни правила за пожарна и аварийна безопасност

Средства за оценяване:

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

Ус лови я за провеж дане на За средства 1 и 2:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
Владее теоретичните знания за:
• х игиенните норми;
• з дравословните и безопасни условия на труд на работното място;
• п ревантивната дейност за опазване на околната среда;
• о владяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ
на пострадали
За средство 2:
• И збира бързо и уверено най-адекватния тип поведение при зададената рискова ситуация
• В ярно и точно определя необходимите действия за оказване на
първа помощ

ЕРУ 2
Наименование на единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

• П
 ознава същността на предприемачеството
• Познава видовете предприемачески умения

Умения

• А
 нализира практически примери за успешно управление на дейността на предприятието

Компетентности

• П редлага нови идеи за успешно изпълнение на трудовите дейности

Резултат от учене 2.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

• П
 ознава характеристиките на предприемаческото поведение
• З нае видовете предприемаческо поведение

Умения

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

Компетентности

• П редлага решения за оптимизиране на трудовите дейности

Резултат от учене 2.3:

Участва в разработването на бизнес план
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Знания

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

Умения

• А
 нализира възможностите за развитие на дейността на предприятието
• В състояние е да направи качествен анализ на разходите за производство и да формулира предложения за тяхното оптимизиране

Компетентности

• В екип разработва проект на бизнес план

Средства за оценяване:

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

Ус лови я за провеж дане на За средства 1, 2 и 3:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• В ладее основните теоретични постановки в областта на предприемачеството
За средство 2:
• В ярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
описания проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
• Участва в разработването на бизнес план на предприятието според
изискванията на предварително дефинираното задание

ЕРУ 3
Наименование на единицата: Икономика
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

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

Умения

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

Компетентности

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

Резултат от учене 3.2:

Познава характеристиките на производствената дейност в предприятие

Знания

• П
 ознава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
• Д ефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба,
рентаб илност и др.

Умения

• О
 бяснява икономически понятия в контекста на дейността на пред
приятието

Компетентности

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

Средства за оценяване:

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

Ус лови я за провеж дане на За средства 1 и 2:
оценяването:
• Учебен кабинет
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За средство 1:
• В ладее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
• В ярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
проблема в зададения казус/сценарий

Отраслова професионална подготовка
ЕРУ 4
Наименование на единицата: Използва информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в
професионалната си дейност
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 4.1:

Обработва информация с ИКТ

Знания

• И
 зброява интернет търсачки и мотивира избора си
• Познава употребата на филтри и оператори за търсене
• З нае за съществуването на невярна или подвеждаща информация
в интернет и начини за оценка на надеждността є
• Познава същността на уеб каналите (RSS и други) за получаване
на информация
• З нае начините за съхранение на цифрова информация на различни
електронни носители
• З нае начините за създаване на поддиректории (папки)
• И зброява начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга
• Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип циф
рово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
• Познава различни доставчици на облачни услуги
• Познава специализирани софтуерни програми в областта на машиностроенето

Умения

• И
 зползва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и други)
• И зползва уеб канали (RSS и други) за получаване на информация
• С равнява информацията в различни източници и оценява нейната
надеждност с помощта на набор от допълващи се критерии
• З аписва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст,
изображения, аудио, видео, уеб страници и др.) по класифициран
начин, използвайки поддиректории (папки)
• И зползва облачни услуги за съхранение на информация
• В ъзпроизвежда записано цифрово съдържание

Компетентности

• Д
 емонстрира ефективно владеене на ИКТ при обработването на
информация

Резултат от учене 4.2:

Осъществява комуникация посредством ИКТ

Знания

•
•
•
•
•

Умения

•
•
•
•

 зброява доставчици на услугата електронна поща
И
О писва софтуер за аудио- и видеоразговори
И зброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
О писва принципите за онлайн пазаруване и плащане
И зброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен
на знания и опит в областта на професията
• О бяснява предимствата от използване на електронен подпис
 зползва електронна поща
И
И зползва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
С поделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникация
И зползва електронни услуги, като онлайн пазаруване, електронно
банкиране, взаимодействие с институции и др.
• И зползва електронен подпис за авторизация
• О
 бменя знания и опит в онлайн общности
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Компетентности

• Демонстрира ефективно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 4.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания

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

Умения

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

Компетентности

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

Резултат от учене 4.4:

Осигурява защита на електронната среда

Знания

• П
 ознава рисковете за сигурността при работа онлайн
• З нае функциите на защитните стени и на антивирусните програми
• Познава начините за защита на файлове с криптиране или с пароли

Умения

• И
 дентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
• А ктивира филтри на електронна поща против нежелани съобщения
• Р азпознава файлове, представляващи зловреден софтуер
• П роменя настройките на защитната стена и на антивирусната
програма
• З ащитава файлове с криптиране или с пароли
• П рилага мерки за пестене на енергия

Компетентности

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

Резултат от учене 4.5:

Решава проблеми при работата с ИКТ

Знания

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

Умения

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

Компетентности

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

Средства за оценяване:

Средство 1:
• 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
Средство 4:
• И зпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено електронно съобщение
Средство 5:
• И зпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането
и промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер

Ус лови я за п ровеж да не на За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
оценяването:
• Учебен/компютърен кабинет
• Персонален компютър или лаптоп
• Д
 остъп до интернет
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За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
• Поставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното за това време
• Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности,
свързани с употребата на ИКТ

ЕРУ 5
Наименование на единицата: Организация на работния процес
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 5.1:

Организира работния процес

Знания

•
•
•
•

Умения

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

Компетентности

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

Резултат от учене 5.2:

Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес

Знания

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

Умения

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

Компетентности

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

Средства за оценяване:

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

 ознава
П
Познава
Познава
Познава

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

Ус лови я за провеж дане на За средства 1 и 2:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Дефинира теоретични понятия при организацията на работния процес
За средство 2:
• Дефинира теоретични понятия при разпределението на дейностите
в работния процес

ЕРУ 6
Наименование на единицата: Комуникация и чужд език
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 6.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

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

Умения

• К омуникира в работен порядък с екипа
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Компетентности

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

Резултат от учене 6.2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

•
•
•
•

Умения

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

Компетентности

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

Резултат от учене 6.3:

Владее чужд език по професията

Знания

• Познава професионалната терминология на чужд език

Умения

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

Компетентности

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

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Р азговори на професионални теми на чужд език

 ознава
П
Познава
Познава
Познава

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

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• К омуникира свободно на чужд език в учебна или работна среда

ЕРУ 7
Наименование на единицата: Работа с документация
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 7.1:

Разчита техническа документация

Знания

•
•
•
•

Умения

• Р
 азчита техническа документация (чертежи, схеми и технологична
документация)
• И зползва техническа документация (технически чертежи/проверовъчни протоколи)
• Ползва информация от специализирана каталожна и справочна
литература
• Н амира информация в конструктивна и технологична документация

Компетентности

• Р
 аботи самостоятелно със справочна, каталожна литература, конструктивна и технологична документация и нормативни документи

Резултат от учене 7.2:

Разработва техническа документация, включително и чрез софтуерни
продукти

 ознава и възпроизвежда съдържанието на технически документи
П
З нае видовете графични изображения – чертежи, схеми
В ъзпроизвежда условните обозначения
Познава основните машинни елементи
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Знания

• П
 ознава начините за проектиране, изобразяване и оразмеряване на
детайли и чертежи с неголяма сложност
• Познава външните сили, натоварващи отделните елементи и машините като цяло
• Р азпознава стандартите при решение на техническите задачи
• Познава приложните продукти, свързани с разработването на видовете
техническа документация, включително съпътстващи производството
документи (например заповед за изменение, протокол за междинно
измерване на размери или величини и др.)

Умения

• П
 рилага техниките за изработване на техническа документация,
като намира информация от хартиен или електронен носител
• С ъздава техническа документация (конструкторска и технологична)
• П ресмята, проектира, изобразява и оразмерява детайли и чертежи
• С пазва изискванията за проектиране на детайли
• Ползва различни софтуерни продукти в своята работа
• Геометрично моделира машиностроителни детайли или сглобена
единица посредством определена програмна система
• О пределя опорните реакции и вътрешните реакции на конструкцията

Компетентности

• С
 ъздава адекватна конфигурация на детайлите съгласно натоварванията и условията на техническата експлоатация
• С амостоятелно разработва технологично оправдан и икономически
обоснован метод за създаване на техническа документация, като
прилага различните техники за изработването є, включително и
чрез софтуерни продукти
• П роектира детайли съгласно действащите нормативни изисквания

Резултат от учене 7.3:

Изготвя заявки за доставка на материали, инструменти и резервни
части съобразно работното оборудване

Знания

• И
 зрежда различните видове материали, стандартизирани изделия и
машинни елементи, използвани в машиностроенето
• Познава нормативните документи (разходни норми, качество на
материалите и др.)
• И зрежда действащите стандарти
• Познава пазарните механизми
• И ндентифицира наличните материали, инструменти, приспособления
за работа и поддръжка на машинния парк

Умения

• Р
 аботи със справочна литература (стандарти и други документи)
• Подбира материали, инструменти и резервни части
• П ресмята нужните количества при изготвянето на заявки за необходимите материали, инструменти и стандартизирани изделия
• П рилага програмните продукти при създаване на документите
• Попълва формуляри/бланки за заявки

Компетентности

• О
 ценява точно наличността и необходимостта от материали, инструменти, приспособления за работа и поддръжка на машинния парк
• Подбира материали и инструменти съобразно действащите стандарти,
спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
• Попълва правилните документи за заявка, като потвърждава икономическите и техническите закономерности, свързани с организирането на производството
• К онтролира ефективното използване на материалите и оборудването
• В зема правилни, рационални и икономически целесъобразни решения, продиктувани от фирмените интереси при заявка на материали,
инструменти и резервни части

Резултат от учене 7.4:

Обработва техническа документация

Знания

• П
 ознава различните документи, съпътстващи производството
• И зрежда последователността на обработване на техническата документация

Умения

• П
 опълва текущи документи
• С ъставя отчетна документация
• М аркира програма за изготвяне на съответния документ

Компетентности

• П
 рави сравнения, анализи и прогнози за конкретна ситуация
• О бработва прецизно техническа документация
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Средство 1:
• Теория: Решаване на писмен теоретичен тест
Средство 2:
• П рактика: Изработване на чертеж

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Теория: Описва точно значението на графичните знаци, използвани
в представената техническа документация
За средство 2:
• П рактика: Намира каталожни данни и изработва правилен и точен
чертеж

ЕРУ 8
Наименование на единицата: Машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 8.1:

Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техничес
ко обслужване и поддържане на машини и съоръжения в хидро- и
пневмотехниката

Знания

• П
 ознава устройството и действието на машини и съоръжения в хидрои пневмотехниката – хидроагрегати и компресори, хидравлични и
пневматични разпределители, вакуумни и хидравлични помпи
• З нае методи за техническо обслужване и поддържане на машини и
съоръжения в хидро- и пневмотехниката
• Дефинира закономерностите, на които се подчинява равновесието
на течностите и газовете
• Посочва величините подлежащи на контрол
• О бяснява различните течения и възникващите съпротивления в
тръбите
• О писва предназначението, устройството и принципа на действие на
хидро- и пневмомашините
• З нае предназначението, устройството и принципа на действие на
обемните работни и силови машини
• Познава законите за движение на флуидите
• О бяснява предназначението, устройството и принципа на действие,
условното означаване на управляващите, регулиращи и спомагателни
елементи на системите за хидро- и пневмомашините
• О писва основните схеми на хидрозадвижване
• Дефинира методите за регулиране и стабилизиране на скоростта на
изпълнителния орган в системата за хидро- и пневмозадвижване
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

• Р
 азчита учебна, техническа и справочна литература
• П рилага усвоените знания за решаване на задачи с практическа
насоченост
• И збира схеми за хидро- и пневмозадвижване
• О пределя техническо обслужване, поддръжка и експлоатация на
машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката
• Подбира учебна, техническа и справочна литература

Компетентности

• П
 равилно и качествено анализира, изследва и изчислява задачи,
свързани с хидравликата и пневматиката, спазвайки изискванията
за здравословни и безопасни условия на труд
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Резултат от учене 8.2:

Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на машини и съоръжения
в хидро- и пневмотехниката

Знания

• П
 ознава техническа документация, съпровождаща машините
• Посочва основните машиностроителни материали
• Посочва основните изисквания при извършване на текущ ремонт
на машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката
• З нае технологичните методи за разглобяване, ремонт и сглобяване
на машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката
• О бяснява последователността на сглобяване и разглобяване на съединения и предавки
• Дефинира начините за проверка на функционалното състояние на
детайлите, възлите и механизмите
• О писва методите за възстановяване на функционалното състояние
• Посочва реалното състояние на машините и избира методи за
възстановяване
• Посочва дейности за поддържане изправността на машините
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

• Р
 азчита чертежи, схеми и технологична документация
• Подбира режещи и измервателни инструменти
• И збира необходимите инструменти и приспособления за разглобяване, сглобяване и ремонт на съединения и предавки в машини и
съоръжения в хидро- и пневмотехниката
• О ткрива неизправностите в машините
• И збира методи за проверка на изправността на машините
• О пределя реалното състояние на машините
• И збира методи за възстановяване изправността на машините

Компетентности

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

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Теория: Решаване на тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• П рактика: Индивидуални и групови практически изпитвания

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия
За средство 2:
• П рактика: Намира технически приложими решения при решаване
на практическата задача, свързана с обслужването, поддържането
и ремонта на машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката,
спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на
труд

ЕРУ 9
Наименование на единицата: Измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 9.1:

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

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

Умения

• И
 збира, поддържа и експлоатира измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия
• П рилага основните изисквания при извършване на текущ ремонт
на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на
хидравлични и пневматични изделия
• И збира схеми за хидро- и пневмозадвижване
• О пределя екологичните изисквания и привеждането им при организиция на работното място
• Р азчита учебна, техническа и справочна литература

Компетентности

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

Резултат от учене 9.2:

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

Знания

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

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

Компетентности

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

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Теория: Решаване на тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• П рактика: Индивидуални и групови практически изпитвания

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия
За средство 2:
• П рактика: Намира технически приложими решения при решаване
на практическата задача, свързана с обслужването, поддържането
и ремонта на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия, спазвайки изиск
ванията за здравословни и безопасни условия на труд

ЕРУ 10
Наименование на единицата: Изработване на детайли
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 10.1:

Подготвя заготовки

Знания

•
•
•
•
•

Умения

•
•
•
•

Компетентности

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

 писва техническа документация
О
О писва видовете материали и заготовки
Посочва необходимите машини и инструменти
З нае измервателните инструменти
Познава предназначението на шлосерските инструменти и приспособления
• Познава различни предпазни средства
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 зползва техническа документация
И
Р аботи с ръчни инструменти
Р аботи с машини и уреди
Ползва лични предпазни средства
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Резултат от учене 10.2:

Ръчно и машинно изработва детайли от листов материал и профили

Знания

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

Умения

•
•
•
•

Компетентности

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

Резултат от учене 10.3 :

Изработва детайли на конвенционални и специализирани машини

Знания

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

Умения

•
•
•
•
•

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

•
•
•
•

 зползва техническа документация
И
Н астройва универсален струг, фрезови машини, шлифовъчни машини
Н астройва и поддържа пресови и щанцови автомати
Ползва измервателните инструменти
Поддържа параметрите на стругарски нож и фрезови инструменти
за заточване
Р аботи с измервателни инструменти
П роследява геометричните параметри на формообразуващите инструменти
Р аботи с щанцовъчно оборудване
Р аботи с пресово оборудване

Компетентности

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

Резултат от учене 10.4:

Заварява детайли

Знания

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

Умения

• И
 зползва техническа документация
• Р аботи със заваръчно оборудване
• Н астройва и поддържа параметрите за заваряване – сила на ток,
напрежение и скорост на заваряване
• К онтролира качеството на шева
• И зползва лични предпазни средства

Компетентности

• И
 звършва заваряване на детайли точно и прецизно, при съблюдаване
на оптималните параметри за дейността, спазвайки изискванията
за здравословни и безопасни условия на труд
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Резултат от учене 10.5:

Работи с измервателна техника

Знания

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

Умения

• Б
 орави с техническата документация (чертежи/проверовъчни протоколи, указания за работа с уредите)
• Н астройва измервателните инструменти и уреди
• И змерва размери и параметри
• Попълва проверовъчен протокол
• Д ава оценка за измерените параметри

Компетентности

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

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Теория: Решаване на писмен теоретичен тест
Средство 2:
• П рактика: Измерване на обекти

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, специализиран кабинет по измервания, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия в областта на точността на измерваните обекти
За средство 2:
• П рактика: Измерва точно и прецизно зададените обекти, спазвайки
изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

ЕРУ 11
Наименование на единицата: Сглобяване на модули и поддържане на машини
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 11.1:

Сглобява механични модули и машини

Знания

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

• Р
 аботи с техническа документация, справочна литература и други
на хартиен и електронен носител
• И зползва видовете материали
• И зползва ръчни и механизирани инструменти и приспособления
• О ткрива съответствия/несъответствия между техническата документация и сглобения модул и отстранява пропуски
• С глобява възела в последователност за монтаж и демонтаж
• И звършва разработване на модула
• П ровежда изпитания като използва приспособления за контрол и
настройване на модула

Компетентности

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

Резултат от учене 11.2:

Поддържа техническите съоръжения в изправност

Знания

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

Умения

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

Компетентности

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

Резултат от учене 11.3:

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

Знания

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

Умения

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

БРОЙ 74

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 9

Компетентности

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

Резултат от учене 11.4:

Проверява и поддържа режещите инструменти и приспособления

Знания

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

Умения

•
•
•
•

Компетентности

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

Резултат от учене 11.5:

Поддържа пневматични и хидравлични уредби

Знания

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

Умения

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

Компетентности

• К
 онтролира самостоятелно основни показатели и параметри на
хидравличните и пневматичните системи
• Р аботи прецизно и коректно с хидравличните и пневматични системи при спазване на екологичните изисквания и изискванията за
здравословни и безопасни условия на труд

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Теория: Решаване на писмен теоретичен тест
Средство 2:
• П рактика: Сглобяване на механичен модул и/или машина

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

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, предприятие, реално работно място
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За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия в областта на сглобяването на механични модули
За средство 2:
• П рактика: Прилага основните техники за правилен монтаж и демонтаж на основни съединения, възли, механизми, системи и машини,
спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

ЕРУ 12
Наименование на единицата: Извършва диагностика и ремонт
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 12.1:

Оценява състоянието на машините, уредбите, съоръженията и инсталациите

Знания

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

Умения

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

Компетентности

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

Резултат от учене 12.2:

Отстранява възникнали повреди и аварии

Знания

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

Умения

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

Компетентности

• И
 звършва прецизно отстраняване на възникнали повреди и аварии
с точност, предписана в техническата документация, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Резултат от учене 12.3:

Планира ремонтни дейности

Знания

• П
 ознава системите за ремонт и поддържане на машините и съ
оръженията
• Н азовава начините за проектиране на технологичен процес за ремонт
(разглобяване и сглобяване) на възли и механизми
• О писва техническа документация
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
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Умения

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

Компетентности

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

Резултат от учене 12.4:

Ремонтира машини, уредби, съоръжения и инсталации

Знания

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

Умения

• О
 ткрива дефектите в детайли и възли
• Избира методите за възстановяване на детайли, съединения и предавки
• В ъзстановява детайли, съединения и предавки до степен на експлоатационна годност
• И збира необходимите инструменти и приспособления за ремонт
• Монтира възстановените или нови детайли или модули
• И звършва разработване на модула

Компетентности

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

Резултат от учене 12.5:

Осъществява проверка (настройка) на качеството на ремонта

Знания

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

Умения

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

Компетентности

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

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Теория: Решаване на писмен теоретичен тест
Средство 2:
• П рактика: Извършване на диагностика и ремонт

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, предприятие, реално работно място
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За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия в областта на диагностиката и ремонта на машини, съоръжения и инсталации
За средство 2:
• П рактика: Осъществява диагностика и/или ремонт на машина или
съоръжение в съответствие с нормативните изисквания, спазвайки
изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

ЕРУ 13
Наименование на единицата: Осъществява контрол
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 13.1:

Контролира ефективното използване на материали, суровини и оборудване

Знания

•
•
•
•

Умения

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

Компетентности

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

Резултат от учене 13.2:

Следи за точността на измервателната техника и инструменти

Знания

•
•
•
•

Умения

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

Компетентности

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

Резултат от учене 13.3:

Осъществява контрол на изработените детайли и сглобени модули

Знания

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

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

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

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

Компетентности

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

Резултат от учене 13.4:

Оценява качеството на ремонта в съответствие с нормативните
изисквания

Знания

•
•
•
•

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

Умения

•
•
•
•
•
•

 збира методи за контрол на ремонта
И
О ценява визуално качеството на ремонта на изделието
П рави необходимите измервания
С пазва технологичната дисциплина
П рави сравнения, анализи и прогнози за конкретна ситуация
Р аботи със справочна литература, вкл. и на електронен носител

Компетентности

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

Резултат от учене 13.5:

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

Знания

•
•
•
•
•

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

Умения

•
•
•
•
•
•

 пазва трудовата дисциплина
С
Поддържа чисто работното си място
Р аботи с техническа документация
И зползва измервателна техника
А нализира измерените величини
Попълва отчетна документация

Компетентности

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

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Теория: Решаване на писмен теоретичен тест
Средство 2:
• П рактика: Определя качеството на материалите, сравнява точността
на инструментите, преценява качеството на ремонта

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия
За средство 2:
• П рактика: Намира икономически обосновани и технически приложими решения при решаване на практическата задача, спазвайки
изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
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Специфична професионална подготовка за специалност „Машини и съоръжения в металургията“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 14
Наименование на единицата: Съоръжения за подготовка и леене на различни метали
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 14.1:

Избира и прилага технологични методи за приготвяне на леярски форми

Знания

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

Умения

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

Компетентности

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

Резултат от учене 14.2:

Изработва огнеупорни леярски форми

Знания

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

 пределя последователността на монтаж и демонтаж на съоръженията
О
А нализира зададения технологичен режим
Подбира всички ръчни шлосерски операции
Посочва дефектите
О ценява плъзгащи лагери, зъбни колела, съединители и др.
И збира приспособления при специфичните ремонти
Компетентности
Работи прецизно и качествено при разглобяване, ремонт и сглобяване
на съоръжения за подготовка и леене на различни метали, спазвайки
изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Теория: Решаване на тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• П рактика: Индивидуални и групови практически изпитвания
Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия
За средство 2:
• П рактика: Намира технически приложими решения при решаване
на практическата задача, свързана с обслужването, поддържането и
ремонта на съоръжения за подготовка и леене на различни метали,
спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

ЕРУ 15
Наименование на единицата: Проектиране на отливки
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 15.1:

Анализира технологичността на конструкцията на заготовката

Знания

• П
 ознава устройството и действието на линии за изработване на
леярски форми
• З нае етапите на производството
• Познава принципа за техническо обслужване и поддържане на линии и форми за леене
• О бяснява технологичната последователност на ремонтната дейност
• И зброява възможните повреди
• Познава изискванията за безопасни и здравословни условия на труд
• Р азчита техническа документация
• Т ълкува справочна литература
• И збира машиностроителни материали
• О ценява технически измервания
• И звършва сглобяване и разглобяване на линии за изработване на
леярски форми
• П роявява съобразителност при прилагане методите за инсталиране,
техническо обслужване и поддържане на различните видове линии
за изработване на леярски форми, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на линии за изработване
на леярски форми
• З нае технологичните методи за разглобяване и сглобяване на линии
за изработване на леярски форми
• Познава различните видове конструкции, тяхното конструктивно
оформяне и най-важните особености на механичното им поведение
• Описва възможните дефекти и несъвършенства в съединенията, тяхното
оценяване и начините за тяхното предотвратяване и отстраняване
• З нае различните видове конструкции на линии за изработване на
леярски форми, тяхното технологично оформяне в зависимост от
материала, от който са изработени
• Познава принципите и правилата, които осигуряват безопасност и
хигиена на труда и опазване на околната среда

Умения

Компетентности

Резултат от учене 15.2:
Знания
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Умения

• И
 збира и прилага технологичните методи за разглобяване и сглобяване на линии и форми за леене
• О ценява основните и добавъчни материали за изграждане на линии
и форми за леене
• Р азчита чертежи на спомагателната екипировка на линии и форми
на леене
• Посочва причините за възникване на дефекти
• И звършва поддържане и ремонт на спомагателната екипировка на
линии и форми за леене
• О пределя поддръжката и ремонта на машини за обработване на
формовъчните смеси за леярски форми и сърца
Компетентности
• Работи прецизно и качествено при разглобяване, ремонт и сглобяване
на линии за изработване на леярски форми, спазвайки изискванията
за здравословни и безопасни условия на труд
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Теория: Решаване на тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• П рактика: Индивидуални и групови практически изпитвания
Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия
За средство 2:
• П рактика: Намира технически приложими решения при решаване
на практическата задача, свързана с обслужването, поддържането
и ремонта на линии за изработване на леярски форми, спазвайки
изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

ЕРУ 16
Наименование на единицата: Машини и линии за пластична деформация
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 16.1:

Избира и прилага методите за инсталиране, техническо обслужване
и поддържане на машини и линии за пластична деформация

Знания

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

Умения

•
•
•
•
•

 азчита техническа документация
Р
Т ълкува справочна литература
И збира машиностроителни материали
О ценява технически измервания
И звършва инсталиране и техническо обслужване на линии за изработване на заготовки и изделия чрез пластична деформация
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Компетентности

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

Резултат от учене 16.2:

Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на машини и линии за
пластична деформация

Знания

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

Умения

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

Компетентности

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

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Теория: Решаване на тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• П рактика: Индивидуални и групови практически изпитвания

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия
За средство 2:
• П рактика: Намира технически приложими решения при решаване
на практическата задача, свързана с обслужването, поддържането и
ремонта на машини и линии за пластична деформация, спазвайки
изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

ЕРУ 17
Наименование на единицата: Пещи и съоръжения за термообработване и нанасяне на декоративни
защитни и защитно-декоративни покрития
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 17.1:

Избира и прилага методите за инсталиране, техническо обслужване и
поддържане на пещи и съоръжения за термообработване и нанасяне
на декоративни, защитни и защитно-декоративни покрития
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Знания

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

Умения

•
•
•
•

Компетентности

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

Резултат от учене 17.2:

Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на пещи и съоръжения
за термообработване и нанасяне на декоративни, защитни и защитнодекоративни покрития

Знания

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

Умения

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

Компетентности

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

 ценява пълното и непълно горене на горивата
О
Подбира условията за протичане на различните топлообменни процеси
И збира съоръжение за изгаряне в зависимост от състава на горивото
О ценява механизацията и автоматизацията на металургичните пещи
и съоръжения
• П рилага оперативни технологични решения
• Р азчита учебна, технологична и справочна литература
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Средство 1:
• Теория: Решаване на тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• П рактика: Индивидуални и групови практически изпитвания

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия
За средство 2:
• П рактика: Намира технически приложими решения при решаване
на практическата задача, свързана с обслужването, поддържането и
ремонта на пещи и съоръжения за термообработване и нанасяне на
декоративни защитни и защитно-декоративни покрития, спазвайки
изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Специфична професионална подготовка за специалност „Машини и системи с ЦПУ“ – трета
степен на професионална квалификация
ЕРУ 18
Наименование на единицата: Програмиране и настройване на металорежещи машини с ЦПУ
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 18.1:

Прилага основните принципи на програмирането на металорежещи
машини с ЦПУ

Знания

• З
 нае същността и принципа на работа на системите за ЦПУ при
управление на различните металорежещи машини
• Познава същността на програмирането (последователно записване
по определена методика на геометричната, технологичната и служебна информация, като команди за движение, подаване, обороти,
надлъжни и радиусни корекции на специален машинен език)
• О писва предварителната подготовка на системите за работа
• З нае структурните елементи на програмата за управление и съдържанието им
• З нае необходимите команди за програмиране на размерната и
технологична информация за конкретни системи за програмиране
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• И
 збира подходяща система за програмиране за изработване на
детайли на машини с ЦПУ чрез анализ на несложен детайл по зададен чертеж, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни
условия на труд

Резултат от учене 18.2:

Рационално използва различните команди

Знания

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

 збира система за програмиране
И
И збира режими и инструменти
С ъставя схеми на обработване
С ъставя управляващи програми за изработване на детайли на металорежещи машини с цифрово програмно управление (ММ с ЦПУ)
• Редактира управляващи програми
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Умения

•
•
•
•
•
•
•
•

Компетентности

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

Резултат от учене 18.3:

Познава основите принципи при изготвянето на управляващата програма

Знания

• З
 нае как се прави аналитично описание на контура на детайла, като
линии, точки и други геометрични елементи от чертежа
• Познава необходимата технологична и служебна информация, каталози на инструментите и справочници
• З нае видовете команди и използването им в определена последователност
• Познава програмоносителите и как се прави запис върху тях
• З нае средствата за контрол и окончателния клас обработка на повърхнините
• С равнява показателите при графично проиграване на програмата
• Познава начините за редактиране
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

•
•
•
•
•
•

Компетентности

• С
 ъставя, прилага и редактира правилно управляващи програми за
обработване на несложни детайли чрез конкретни системи за програмиране, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни
условия на труд

Резултат от учене 18.4:

Оптимизира управляващи програми за детайли със средна сложност
за основните групи металорежещи машини с ЦПУ

Знания

• Д
 ефинира нивата на автоматизация при разработване на управляващи програми
• Познава видовете премествания на инструментите
• О бяснява технологичните команди
• З нае как се формират преходите в зададени зони чрез компютър
• Познава системи от диалогов тип
• О писва системи с функции за автоматично пресмятане на характерни точки от детайла
• О бяснява как системите определят автоматично режимите на рязане
• Познава системи, снабдени с графичен дисплей
• О бяснява как чрез графично проиграване на програмата се намаляват възможностите за брак
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

• З
 адава последователността на обработване, окрупнено чрез зони и
технологични указания
• И зползва диалогов прозорец „Детайлна информация“ като опростен
модел на използвания вид обработка заедно с данните
• З адейства автоматично пресмятане на характерни точки на детайли
(центрове на окръжности, пресечни и допирни точки на линии и
окръжности)
• И зползва мерителна глава за определяне на координатната нула
на детайла
• П рограмира технологичния цикъл за автоматично пресмятане на
прибавките и режимите на рязане
• С леди графичното проиграване на програмата и възникването на
грешки

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

 збира маршрутна технология
И
О бработва геометричната информация от чертежите
Б орави с технологичната информация
С пазва последователността от команди
П рави записи върху програмоносител
Упражнява контрол, проиграване и редактиране
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Компетентности

• О
 сигурява подходящи условия за оптимизиране чрез използване на
различни нива на автоматизация при разработване на управляващи
програми, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни
условия на труд

Резултат от учене 18.5:

Извършва различни видове настройване на машините и технологичната екипировка

Знания

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

Умения

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

Компетентности

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

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Теория: Решаване на тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• П рактика: Индивидуални и групови практически изпитвания

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия
За средство 2:
• П рактика: Намира технически приложими решения при решаване
на практическата задача, свързана с програмиране и настройване
на металорежещи машини с ЦПУ, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

ЕРУ 19
Наименование на единицата: Изработване на детайли на металорежеща машина (ММ) с цифрово
програмно управление (ЦПУ)
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5
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Резултат от учене 19.1:

Изработване на детайли с ЦПУ машини – струговане

Знания

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

Умения

• П
 рограмира и редактира технологична информация
• П рограмира и редактира графична информация
• Р азчита и ползва управляващи програми за работа на стругови
машини с ЦПУ
• И збира металорежещи инструменти за стругови обработки
• Редактира управляващи програми за работа на стругови машини с ЦПУ

Компетентности

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

Резултат от учене 19.2:

Изработване на детайли с ЦПУ машини – фрезоване

Знания

• П
 ознава видовете пробивно-фрезови машини с ЦПУ
• З нае системите за програмно управление на фрезови машини с ЦПУ
• О писва предварителната подготовка за работа и настройка на пробивно-фрезови машини с ЦПУ
• Познава координатните системи на фрезовите машини с ЦПУ
• З нае основните възли на фрезови машини с ЦПУ
• О бяснява конструктивните и кинематични особености на фрезови
машини с ЦПУ
• Дефинира етапите на работа
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

• П
 рограмира и редактира технологична информация
• П рограмира и редактира графична информация
• Р азчита и ползва управляващи програми за работа на фрезови
машини с ЦПУ
• И збира металорежещи инструменти за фрезови обработки и обработване на отвори
• Редактира управляващи програми за работа на фрезови машини с ЦПУ

Компетентности

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

Резултат от учене 19.3:

Изработване на детайли с ЦПУ машини – шлифоване

Знания

• П
 ознава видовете шлифовъчни машини с ЦПУ
• З нае системите за програмно управление на шлифовъчни машини
с ЦПУ
• О писва предварителната подготовка за работа и настройка на шлифовъчни машини с ЦПУ
• Познава координатните системи на шлифовъчни машини с ЦПУ
• З нае основните възли на шлифовъчни машини с ЦПУ
• О бяснява конструктивните и кинематични особености на шлифовъчни машини с ЦПУ
• Дефинира етапите на работа
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

• П
 рограмира и редактира технологична информация
• П рограмира и редактира графична информация
• Р азчита и ползва управляващи програми за работа на шлифовъчни
машини с ЦПУ
• И збира металорежещи инструменти за шлифови обработки
• Редактира управляващи програми за работа на шлифовъчни машини с ЦПУ
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Компетентности

• В
 състояние е качествено да изработи детайл на шлифовъчни машини с ЦПУ, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни
условия на труд

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Теория: Решаване на тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• П рактика: Индивидуални и групови практически изпитвания

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия
За средство 2:
• П рактика: Намира технически приложими решения при решаване
на практическата задача, свързана с изработване на детайли на металорежеща машина (ММ) с цифрово програмно управление (ЦПУ),
спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

ЕРУ 20
Наименование на единицата: Ремонтира машини с ЦПУ
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 20.1:

Извършва разглобяване и сглобяване на машини с ЦПУ

Знания

• З
 нае основните шлосерски операции
• Познава технологията на разглобяване и сглобяване на съединения
и предавки
• З нае различни контролно-измервателни инструменти и приспособ
ления
• Познава режещи и монтажни инструменти
• О бяснява използването на суровини, материали и енергия
• Познава изискванията на техническата и технологична документация
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

• Б
 орави с техническа документация и справочна литература на хартиен и електронен носител
• Д иагностицира машините с ЦПУ
• П рилага методите за дефектация на детайли и възли
• И збира инструменти и приспособления за контрол
• О ценява резултати от конкретно измерване
• И збира режещи и монтажни инструменти
• П рави заключение за годност на детайли и възли
• Попълва отчетна документация

Компетентности

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

Резултат от учене 20.2:

Прилага технологичните методи за сглобяване на принадлежности
за машини с ЦПУ

Знания

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

•
•
•
•

Компетентности

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

Резултат от учене 20.3:

Извършва ремонт на инструменталната и технологичната екипировка
на машини с ЦПУ

Знания

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

Умения

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

Компетентности

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

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Теория: Решаване на тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• П рактика: Индивидуални и групови практически изпитвания

 азчита чертежи, схеми и технологична документация
Р
Р азпознава основните машиностроителни материали
И збира режещи и измервателни инструменти
И збира необходимите инструменти и приспособления за сглобяване
и разглобяване на принадлежности за машини с ЦПУ
• К онтролира и оценява качеството на сглобените единици

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия
За средство 2:
• П рактика: Намира технически приложими решения при решаване
на практическата задача, свързана с извършването на ремонт на
машина с ЦПУ, спазвайки изискванията за здравословни и без
опасни условия на труд

ЕРУ 21
Наименование на единицата: Извършва техническо обслужване и поддръжка на автоматични линии, манипулатори и роботи, агрегатни машини, полуавтоматични и
автоматични металорежещи машини
Ниво по НКР:

4
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4

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 21.1:

Избира и прилага методите за техническо обслужване, поддържане,
сглобяване и разглобяване на автоматични линии за обработване на
детайли
• З нае разновидностите на автоматични линии за обработване на
детайли
• Познава методите за техническо обслужване на една автоматична
линия за обработване на детайли
• З нае конструктивните и кинематични особености
• О бяснява методите за диагностика на механизмите и възлите
• Познава методите за разглобяване и сглобяване на детайли и възли
• Познава начините за контрол
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
• Р азчита техническа документация, съпровождаща автоматичните
линии за обработване на детайли
• И збира методите за техническо обслужване и поддържане
• П рилага дейности за проверка на функционалното състояние на
автоматичните линии
• П рави заключение за реалното състояние
• П роектира технологичен процес за ремонт (разглобяване и сглобяване) на възли и механизми от автоматични линии за обработване
на детайли
• И збира уреди и инструменти за контрол
• С пособен е правилно да избира и прилага методите за техническо
обслужване, поддържане, сглобяване и разглобяване на автоматични линии за обработване на детайли, спазвайки изискванията за
здравословни и безопасни условия на труд
Избира и прилага методите за техническо обслужване, поддържане,
сглобяване и разглобяване на автоматични линии за сглобяване
• З нае принципа на работа на автоматичните линии за сглобяване
• Познава технологичното предназначение на автоматичните линии
за един или няколко вида операции
• О бяснява типа на прилаганото обурудване на автоматичните линии
за сглобяване според вида на машините в тях
• С равнява конструктивните и кинематични особености на транспортиращите системи
• Познава методите за техническо обслужване и поддържане
• Познава методите за разглобяване и сглобяване на възли и механизми
• З нае начините за контрол
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
• Р азчита техническата документация, съпровождаща автоматичните
линии за сглобяване
• И збира начините за проверка на функционалното състояние на
механизмите и машините, включени в състава на автоматичните
линии за сглобяване
• П роектира технологични процеси за разглобяване и сглобяване на
машините
• П рилага дейности за поддържане изправността на автоматичните
линии за сглобяване
• И збира методи за възстановяване изправността на машините
• И збира подходящи уреди и инструменти за контрол
• С пособен е да извърши предписаните от стандартите и съпровождащата документация сглобяване и разглобяване на автоматични
линии за сглобяване
• С пособен е да избира и прилага методите за техническото обслужване и поддържане на автоматични линии за сглобяване, спазвайки
изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Избира и прилага методите за техническо обслужване, поддържане,
сглобяване и разглобяване на манипулатори и роботи

Знания

Умения

Компетентности

Резултат от учене 21.2:
Знания

Умения

Компетентности

Резултат от учене 21.3:

С Т Р.

46

Знания

Умения

Компетентности

Резултат от учене 21.4:
Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 21.5:
Знания
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ВЕСТНИК
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• З
 нае разновидности на промишлени роботи и манипулатори
• Познава начините за задвижване и управление на манипулаторите
и роботите
• О бяснява геометрията на движението на осите на отделните звена
• Познава методите за координиране на движенията
• Познава методите за техническо обслужване и поддържане
• Познава методите за разглобяване и сглобяване на манипулатори
и роботи
• З нае начините за контрол
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
• Р азчита техническа документация, съпровождаща манипулаторите
и роботите
• И звършва предписаните от стандартите и съпровождащата документация проверки за определяне функционалното състояние на
манипулаторите и роботите
• П рилага дейности за поддържане изправността на манипулаторите
и роботите
• П роектира технологични процеси за разглобяване и сглобяване на
манипулатори и роботи
• И збира методи за възстановяване изправността на манипулаторите
и роботите
• И збира уреди и инструменти за контрол
• С пособен е да установи функционалното състояние на манипулатори и роботи в съответствие с нормативните документи, както и да
предприема действия по възстановяване на параметрите им, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Избира и прилага методите за техническо обслужване, поддържане,
сглобяване и разглобяване на агрегатни машини
• З нае структурно-компановъчни схеми на агрегатни машини според
вида и размерите на обработваемите детайли
• Познава нормализирани елементи, инструменти и приспособления,
използвани при агрегатни машини
• С равнява хидро- и електрозадвижванията
• З нае методи за избор на рационални схеми или за преустройство на
съществуващи и създаване на пренастройваеми агрегатни машини
• О бяснява начините за правилна експлоатация на агрегатните машини
• О писва методите за възстановяване на функционалното състояние
на машините
• Познава методите за разглобяване и сглобяване на агрегатни машини
• Познава начините за контрол
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
• Р азчита рационални схеми и прилага методи за проектиране на
пренастройваеми агрегатни машини според вида и типоразмера на
обработваните детайли
• П рилага дейности за поддържане изправността на инструменти и
приспособления, използвани при агрегатни машини
• П роектира технологични процеси за разглобяване и сглобяване на
агрегатна машина
• И збира методи за възстановяване изправността на агрегатна машина
• И збира подходящи уреди и инструменти за контрол
• С пособен е да избира и прилага методите за техническо обслужване,
поддържане, сглобяване и разглобяване на агрегатни машини, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Избира и прилага методите за техническо обслужване, поддържане,
сглобяване и разглобяване на полуавтоматични и автоматични металорежещи машини
• З нае разновидностите на автоматични и полуавтоматични металообработващи машини за обработване на детайли
• Познава методите за техническо обслужване на една автоматична
или полуавтоматична машина за обработване на детайли
• З нае конструктивните и кинематични особености
• О писва методите за диагностика на механизмите и възлите
• Познава методите за разглобяване и сглобяване на детайли и възли
в полуавтоматичните и автоматични машини
• З нае начините за контрол
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
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Умения

• Р
 азчита техническа документация, съпровождаща автоматичните и
полуавтоматични машини за обработване на детайли
• И збира методите за техническо обслужване и поддържане
• П рилага дейности за проверка на функционалното състояние на автоматичните и полуавтоматични машини за обработване на детайли
• П рави заключение за реалното състояние
• П роектира технологичен процес за ремонт (разглобяване и сглобяване) на възли и механизми от автоматични и полуавтоматични
машини за обработване на детайли
• И збира уреди и инструменти за контрол
Компетентности
• С пособен е да избира и прилага методите за техническо обслужване, поддържане, сглобяване и разглобяване на автоматични и
полуавтоматични металорежещи машини, спазвайки изискванията
за здравословни и безопасни условия на труд
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Теория: Решаване на тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• П рактика: Индивидуални и групови практически изпитвания
Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия
За средство 2:
• П рактика: Намира технически приложими решения при решаване
на практическата задача, свързана с програмиране и настройване
на металорежещи машини с ЦПУ, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Специфична професионална подготовка за специалност „Машини и съоръжения за заваряване“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 22
Наименование на единицата: Заваръчни шевове и параметри според стандарта
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 22.1:

Избира параметри според стандарта и прилага методите за различните
заваръчни шевове
• Познава основните методи на заваряване
• О бяснява основните свойства на различните видове стомани и цветни
метали и сплави и тяхното поведение при заваряване
• Познава основните комбинации от материали за различните методи
на заваряване
• Посочва влиянието на режимите на заваряване върху формата на
заваръчния шев
• З нае конструктивното оформяне на съединенията при специалните
заваръчни методи
• О бяснява предимствата и недостатъците на различните методи на
заваряване
• Познава принципите и правилата, които осигуряват безопасност,
хигиена на труда и опазване на околната среда
• И зползва оптимален заваръчен процес и заваръчно оборудване за
изготвяне на конкретно съединение и конструкция
• И збира основните и добавъчни материали за заваряване
• И збира оптимален режим на заваряване за даден метод
• С ъставя технологичен заваръчен план за изработване на определена
конструкция
• Попълва необходимата документация за изграждане на дадена система за качество в заваръчното производство
• И звършва различните заваръчни шевове при спазване изискванията
за безопасност

Знания

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

Знания

• З
 нае най-важните свойства на основните видове стомани, цветни
метали и сплавите им и съответно основните правила и принципи
за заваряването им
• Познава различните видове заварени съединения и конструкции,
тяхното конструктивно оформяне и най-важните особености на
механичното им поведение в зависимост от вида на натоварване
• О писва възможните дефекти и несъвършенства в заварените съединения, тяхното оценяване и начините за тяхното предотвратяване
и отстраняване
• Посочва причините за възникване на заваръчни несъвършенства
• Познава принципите и правилата, които осигуряват безопасност и
хигиена на труда и запазване на околната среда
Умения
• И збира заваръчния процес и заваръчното оборудване, както и основните технологични параметри на процеса
• Проверява и обозначава основните и добавъчни материали за заваряване
• Р азчита чертежи на заварени съединения и изделия и означава
шевовете със съответните символи
• Р азчита и изпълнява заваръчни процедури и работни инструкции
• И звършва визуален контрол на изпълнението на заварените съединения (по време и след заваряването)
Компетентности
• Р аботи прецизно и качествено при извършване на различните
заваръчни дейности, спазвайки изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Теория: Решаване на тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• П рактика: Индивидуални и групови практически изпитвания
Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия
За средство 2:
• П рактика: Намира технически приложими решения при решаване
на практическата задача, свързана с прилагане на методите за различните заваръчни шевове, спазвайки изискванията за здравословни
и безопасни условия на труд

ЕРУ 23
Наименование на единицата: Машини и съоръжения за заваряване
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 23.1:

Избира и прилага методите за инсталиране, техническо обслужване
и поддържане на машини и съоръжения за заваряване
• Дефинира заваротехническите особености и области на приложение
на различните методи за заваряване
• З нае основните свойства на различните видове стомани и цветни
метали и сплави и тяхното поведение при заваряване
• Познава основните комбинации от материали за различните методи
на заваряване
• Посочва влиянието на режимите на заваряване върху формата на
заваръчния шев
• З нае конструктивното оформяне на съединенията при специалните
заваръчни методи

Знания
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• Д
 ефинира заваротехническите особености и областите на приложение на различните методи на заваряване
• З нае предимствата и недостатъците на различните методи на заваряване
• Познава принципите и правилата, които осигуряват безопасност,
хигиена на труда и опазване на околната среда
Умения
• И зползва оптимален заваръчен процес и заваръчно оборудване за
изпълнение на конкретно съединение и конструкция
• И збира основните и добавъчни материали за заваряване
• И збира режим на заваряване за даден метод
• С ъставя технологичен заваръчен план за изработване на определена
конструкция
• Попълва необходимата документация за изграждане на дадена система за качество в заваръчното производство
• И звършва различните заваръчни шевове при спазване изискванията
за безопасност
Компетентности
• И звършва качествено планиране на заваръчния процес за прилагане според стандарта на различните заваръчни шевове, спазвайки
изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Резултат от учене 23.2:
Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на машини и съоръжения за заваряване
Знания
• З нае най-важните свойства на основните видове стомани, цветни
метали и сплавите им и съответно основните правила и принципи
за заваряването им
• Познава различните видове заварени съединения и конструкции,
тяхното конструктивно оформяне и най-важните особености на
механичното им поведение в зависимост от вида на натоварване
• О писва възможните дефекти и несъвършенства в заварените съединения, тяхното оценяване и начините за тяхното предотвратяване
и отстраняване
• З нае различните видове заварени конструкции, тяхното технологично оформяне в зависимост от натоварването и материала, от
който са изработени
• Посочва причините за възникване на заваръчни несъвършенства
• Познава принципите и правилата, които осигуряват безопасност и
хигиена на труда и запазване на околната среда
Умения
• И збира заваръчния процес и заваръчното оборудване, както и основните технологични параметри на процеса
• П роверява и обозначава основните и добавъчни материали за заваряване
• Р азчита чертежи на заварени съединения и изделия и означава
шевовете със съответните символи
• Р азчита и изпълнява заваръчни процедури и работни инструкции
• И звършва визуален контрол на изпълнението на заварените съединения (по време и след заваряването)
Компетентности
• Р аботи прецизно със заваръчно оборудване при извършване на
заваръчната дейност, спазвайки изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Теория: Решаване на тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• П рактика: Индивидуални и групови практически изпитвания
Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия
За средство 2:
• П рактика: Намира технически приложими решения при решаване
на практическата задача, свързана с обслужването, поддържането и
ремонта на машини и съоръжения за заваряване, спазвайки изиск
ванията за здравословни и безопасни условия на труд
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Специфична професионална подготовка за специалност „Технология на машиностроенето“ –
трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 24
Наименование на единицата: Металорежещи машини (отрезни, стругови, пробивни, фрезови, стъргателни и др.)
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 24.1:

Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техничес
ко обслужване и поддържане на металорежещи машини (отрезни,
стругови, пробивни, фрезови, стъргателни и др.)

Знания

• П
 ознава устройството и действието на универсалните металорежещи машини
• З нае методи за техническо обслужване и поддържане на универсални
металорежещи машини
• Дефинира същността на процеса на обработване чрез рязане и факторите, влияещи върху неговото правилно протичане
• Посочва физичните и топлинни явления, съпровождащи процеса
на рязане, и тяхното влияние върху качеството и точността на обработваните детайли
• О бяснява правилния избор на режещи инструменти съобразно техния
вид, конструкция и материалите, от които са изработени
• О писва елементите на режимите на рязане и влиянието им върху
точността и качеството на обработваните повърхнини и производителността на труда
• З нае кинематичните и технологични особености на металорежещите
машини, структурното им изграждане и управление
• Познава устройството, основните функции и технологични възможности на най-разпространените металорежещи машини
• О бяснява кинематични схеми на металорежещи машини
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

• И
 збира схема на рязане според вида и формата на зададена повърхнина и режим съобразно зададени изисквания за вид, форма,
размери, качество на повърхнина
• Подбира материали и заготовки за изработване на различни машиностроителни детайли
• И збира режещи инструменти (вид, конструктивни, геометрични
параметри, материал) съобразно избран процес на рязане, форма,
размери и качество на зададена повърхнина, обработван материал
• И збира режими на рязане от справочници в зависимост от предписаните изисквания за грапавост и точност на обработваната повърхнина
• И збира машина според вида на обработката, формата и размерите
на детайла, типа на производството
• О пределя пътя за реализиране на избраната скорост на рязане и
подаване според кинематиката на машината
• П рилага учебна, техническа и справочна литература

Компетентности

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

Резултат от учене 24.2:

Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на металорежещи машини
(отрезни, стругови, пробивни, фрезови, стъргателни и др.)

Знания

•
•
•
•

 ознава техническа документация, съпровождаща машините
П
Посочва основните машиностроителни материали
Посочва технологични процеси за ремонт на машините
З нае технологичните методи за разглобяване, ремонт и сглобяване
на металорежещи машини (отрезни, стругови, пробивни, фрезови,
стъргателни и др.)
• О бяснява последователността на сглобяване и разглобяване на съединения и предавки
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• Д
 ефинира начините за проверка на функционалното състояние на
детайлите, възлите и механизмите
• О писва методите за възстановяване на функционалното състояние
• Посочва реалното състояние на машините и дефинира методи за
възстановяване
• Посочва дейности за поддържане изправността на машините
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Умения

• Р
 азчита чертежи, схеми и технологична документация
• Подбира режещи и измервателни инструменти
• И збира необходимите инструменти и приспособления за сглобяване
и ремонт на съединения и предавки в металорежещи машини (отрезни, стругови, пробивни, фрезови, стъргателни и др.)
• О ткрива неизправностите в машините
• И збира методи за проверка на изправността на машините
• О пределя реалното състояние на машините
• И збира методи за възстановяване изправността на машините

Компетентности

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

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Теория: Решаване на тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• П рактика: Индивидуални и групови практически изпитвания

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия
За средство 2:
• П рактика: Намира технически приложими решения при решаване
на практическата задача, свързана с обслужването, поддържането
и ремонта на металорежещи машини, спазвайки изискванията за
здравословни и безопасни условия на труд

ЕРУ 25
Наименование на единицата: Машини за нарязване на резби, зъби на зъбни колела и шлифоването им
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 25.1:

Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо
обслужване и поддържане на машини за нарязване на резби, зъби на
зъбни колела и шлифоването им
• Познава устройството и действието на машини за нарязване на
резби, зъби на зъбни колела и шлифоването им
• З нае методи за техническо обслужване и поддържане на машини за
нарязване на резби, зъби на зъбни колела и шлифоването им
• Дефинира същността на процеса на обработване чрез рязане и факторите, влияещи върху неговото правилно протичане;
• Посочва физичните и топлинни явления, съпровождащи процеса
на рязане, и тяхното влияние върху качеството и точността на обработваните детайли
• Посочва режещи инструменти (вид, конструктивни, геометрични
параметри, материал) съобразно избран процес на рязане, форма,
размери и качество на зададена повърхнина, обработван материал
• О бяснява правилния избор на режещи инструменти съобразно техния
вид, конструкция и материалите, от които са изработени
• О писва елементите на режимите на рязане и влиянието им върху
точността и качеството на обработваните повърхнини и производителността на труда

Знания
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• З
 нае кинематичните и технологични особености на машини за нарязване на резби, зъби на зъбни колела и шлифоването им, структурното им изграждане и управление
• Познава устройството, основните функции и технологични възможности на най-разпространените машини за нарязване на резби, зъби
на зъбни колела и шлифоването им
• О бяснява кинематични схеми на машини за нарязване на резби,
зъби на зъбни колела и шлифоването им
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Умения

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

Компетентности

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

Резултат от учене 25.2:

Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на машини за нарязване
на резби, зъби на зъбни колела и шлифоването им

Знания

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Умения

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

Компетентности

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

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Теория: Решаване на тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• П рактика: Индивидуални и групови практически изпитвания

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, предприятие, реално работно място
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За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия
За средство 2:
• П рактика: Намира технически приложими решения при решаване
на практическата задача, свързана с обслужването, поддържането
и ремонта на машини за нарязване на резби, зъби на зъбни колела и шлифоването им, спазвайки изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд

Специфична професионална подготовка за специалност „Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 26
Наименование на единицата: Машини, съоръжения и инсталации за производство и преработване
на химически вещества
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на профе- Машинен техник
сията:
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 26.1:

Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо
обслужване и поддържане на машини, съоръжения и инсталации за
производство и преработване на химически вещества

Знания

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

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

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

Резултат от учене 26.2:

Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на машини и съоръжения
за производство и преработване на химически вещества

Знания

• П
 ознава химикотехнологичните процеси и закономерностите за управлението им
• Познава етапите на производството
• Познава принципа на работа на машините и съоръженията в химическата промишленост

 аботи със справочна литература
Р
Р азчита чертежи и технологична документация
И збира машиностроителни материали
И звършва технически измервания
П рилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на машините, съоръженията и инсталациите за производство и
преработване на химически вещества
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• О
 пределя технологичната последователност на ремонтната дейност
• И зброява възможните повреди
• В ъзпроизвежда изискванията за здравословни и безопасни условия на
труд, вкл. източниците на замърсявания на въздуха, водите и почвите
Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

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

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• П рактика: Индивидуални и групови практически изпитвания

 аботи със справочна литература
Р
Р азчита техническа документация
И збира машиностроителни материали
О съществява технически измервания
И звършва сглобяване и разглобяване на машините и съоръженията
за производство и преработване на химически вещества

Условия за провеждане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, учебно-тренировъчен цех, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия и последователност
за извършване на технологичните операции
За средство 2:
• П рактика: Намира икономически обосновани и технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана с
обслужването, поддържането и ремонта на машини, съоръжения и
инсталации за производство и преработване на химически вещества,
спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

ЕРУ 27
Наименование на единицата: Съоръжения и инсталации за обработване и преработване на неопасни
и радиоактивни отпадъци
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 27.1:

Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техничес
ко обслужване и поддържане на съоръженията и инсталациите за
обработване и преработване на неопасни и радиоактивни отпадъци
• Познава характеристиките на видовете отпадъци – опасни, неопасни
и радиоактивни, и процесите, от които те могат да се генерират
• З нае суровините и енергийните източници за химичните производства, свързани с неопасните и радиоактивните отпадъци
• Познава основните производства
• О писва контрола на етапите на технологичните процеси за възможните отклонения от технологичния режим и промяната в неговите
параметри
• И зрежда източниците на замърсявания на въздуха, водите и почвите
• Познава процесите и описва устройството на съоръженията за обработване на неопасни и обезвреждане на радиоактивни отпадъци
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
• Р аботи със справочна литература
• Р азчита чертежи и технологична документация
• И збира машиностроителни материали
• И звършва технически измервания
• И збира методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на съоръженията и инсталациите за обработване
и преработване на неопасни и радиоактивни отпадъци

Знания

Умения
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• П
 рилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на съоръженията и инсталациите за обработване
и преработване на неопасни и радиоактивни отпадъци
Компетентности
• Проявява съобразителност при прилагане на методите за инсталиране,
експлоатация, техническо обслужване и поддържане на съоръженията и инсталациите за обработване на неопасни и обезвреждане на
радиоактивни отпадъци, спазвайки изискванията за здравословни
и безопасни условия на труд
Резултат от учене 27.2:
Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на съоръженията за
обработване и преработване на неопасни и радиоактивни отпадъци
Знания
• Познава химикотехнологичните процеси и закономерностите за
управлението им
• Познава етапите на производството
• Познава принципа на работа на съоръженията за обработване и
преработване на неопасни и радиоактивни отпадъци
• О пределя технологичната последователност на ремонтната дейност
• И зброява възможните повреди
• В ъзпроизвежда изискванията за здравословни и безопасни условия
на труд, вкл. източниците на замърсявания на въздуха, водите и
почвите
Умения
• Р аботи със справочна литература
• Р азчита техническа документация
• И збира машиностроителни материали
• О съществява технически измервания
• И звършва сглобяване и разглобяване на съоръженията за обработване
и преработване на неопасни и радиоактивни отпадъци
Компетентности
• О съществява качествено и прецизно ремонта на съоръжения, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• П рактика: Индивидуални и групови практически изпитвания
Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, учебно-тренировъчен цех, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия и последователност
за извършване на технологичните операции
За средство 2:
• П рактика: Намира икономически обосновани и технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана
с обслужването, поддържането и ремонта на съоръжения и инсталации за обработване и преработване на неопасни и радиоактивни
отпадъци, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни
условия на труд

ЕРУ 28
Наименование на единицата: Машини, съоръжения и линии за производство и преработване на храни
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 28.1:

Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо
обслужване и поддържане на машините, съоръженията и линиите за
производство и преработване на храни
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Знания

• П
 ознава химикотехнологичните процеси на характерните производства от хранително-вкусовата промишленост
• З нае суровините и материалите и енергийните източници за осъществяването на производствата от хранително-вкусовата промишленост
• Познава хранително-вкусовите процеси и закономерности за управ
лението им.
• Посочва основните производства в хранително-вкусовата промишленост
• О писва контрола на етапите на технологичните процеси за възможните отклонения от технологичния режим и промяната в неговите
параметри
• И зрежда източниците на замърсявания на въздуха, водите и почвите
• О писва устройството и действието на машините и съоръженията
за производство и преработване на различни видове храни – месо,
риба, мляко, плодове, зеленчуци и други продукти
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

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

Резултат от учене 28.2:

Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на машините и съоръженията за производство и преработване на храни

Знания

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

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

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

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• П рактика: Индивидуални и групови практически изпитвания

 аботи със справочна литература
Р
Р азчита чертежи и технологична документация
И збира машиностроителни материали
И звършва технически измервания
И збира методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на машините, съоръженията и инсталациите за производство
и преработване на храни
• П рилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на машините, съоръженията и инсталациите за производство
и преработване на храни

 аботи със справочна литература
Р
Р азчита техническа документация
И збира машиностроителни материали
О съществява технически измервания
И звършва сглобяване и разглобяване на машините и съоръженията
за производство и преработване на храни

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, учебно-тренировъчен цех, предприя
тие, реално работно място
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За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия и последователност
за извършване на технологичните операции
За средство 2:
• П рактика: Намира икономически обосновани и технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана с
обслужването, поддържането и ремонта на машини, съоръжения и
линии за производство и преработване на храни, спазвайки изиск
ванията за здравословни и безопасни условия на труд

ЕРУ 29
Наименование на единицата: Машини, съоръжения и линии за производство, обработване и бутилиране на напитки
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 29.1:

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

Знания

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

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

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

Резултат от учене 29.2:

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

Знания

• П
 ознава химикотехнологичните процеси и закономерностите за
управлението им
• Познава етапите на производството
• Познава принципа на работа на машините и съоръженията в хранително-вкусовата промишленост
• О пределя технологичната последователност на ремонтната дейност
• И зброява възможните повреди

 аботи със справочна литература
Р
Р азчита чертежи и технологична документация
И збира машиностроителни материали
И звършва технически измервания
И збира методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на машините, съоръженията и линиите за производство и
преработване на храни
• П рилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на машините, съоръженията и линиите за производство,
обработване и бутилиране на напитки
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• В
 ъзпроизвежда изискванията за здравословни и безопасни условия
на труд, включително източниците на замърсявания на въздуха,
водите и почвите
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Умения
• Р аботи със справочна литература
• Р азчита техническа документация
• И збира машиностроителни материали
• О съществява технически измервания
• И звършва сглобяване и разглобяване на машините и съоръженията
за производство, обработване и бутилиране на напитки
Компетентности
• О съществява качествено и прецизно ремонта на машини, уреди и
съоръжения и линиите за производство, обработване и бутилиране
на напитки, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни
условия на труд
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• П рактика: Индивидуални и групови практически изпитвания
Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, учебно-тренировъчен цех, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия и последователност
за извършване на технологичните операции
За средство 2:
• П рактика: Намира икономически обосновани и технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана
с обслужването, поддържането и ремонта на машини, съоръжения
и линии за производство, обработване и бутилиране на напитки,
спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

ЕРУ 30
Наименование на единицата: Машини, съоръжения и линии за обработване и пакетиране на хранителни продукти
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 30.1:

Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на машини, съоръжения и линии за
обработване и пакетиране на хранителни продукти

Знания

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

•
•
•
•
•

Компетентности

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

Резултат от учене 30.2:

Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на машини, съоръжения
и линии за обработване и пакетиране на хранителни продукти

Знания

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

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

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

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• П рактика: Индивидуални и групови практически изпитвания

 аботи със справочна литература
Р
Р азчита чертежи и технологична документация
И збира машиностроителни материали
И звършва технически измервания
И збира методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на машините, съоръженията и инсталациите за обработване
и пакетиране на храни
• П рилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на машините, съоръженията и инсталациите за обработване
и пакетиране на храни

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

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, учебно-тренировъчен цех, предприя
тие, реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия и последователност
за извършване на технологичните операции
За средство 2:
• П рактика: Намира икономически обосновани и технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана с
обслужването, поддържането и ремонта на машини, съоръжения и
линии за обработване и пакетиране на хранителни продукти, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
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Специфична професионална подготовка за специалност „Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост“ – трета степен на професионална
квалификация
ЕРУ 31
Наименование на единицата: Съоръжения за производство на текстил и изделия от текстил
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 31.1:

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

Знания

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Умения

• П
 рилага дейности за проверка на функционалното състояние
• Р азпознава неизправностите в машините
• Б орави с технически средства – измервателни уреди, средства и
приспособления
• Н астройва уреди, средства и приспособления за контрол
• О пределя реалното състояние на машините и избира методи за
възстановяване
• Избира методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане
на съоръженията за производство на текстил и изделия от текстил
• Прилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане
на съоръженията за производство на текстил и изделия от текстил

Компетентности

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

Резултат от учене 31.2:

Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на съоръжения за производство на текстил и изделия от текстил

Знания

• О
 писва методите за възстановяване на функционалното състояние
• Познава етапите на производството
• Познава принципа на работа на машините и съоръженията в химическата промишленост
• О пределя технологичната последователност на ремонтната дейност
• И зброява възможните повреди
• В ъзпроизвежда изискванията за здравословни и безопасни условия
на труд

Умения

•
•
•
•
•

 аботи със справочна литература
Р
Р азчита техническа документация
И збира машиностроителни материали
О съществява технически измервания
И звършва сглобяване и разглобяване на съоръжения за производство
на текстил и изделия от текстил
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• Н
 астройва уреди, средства и приспособления за контрол
• Н астройва и регулира съоръженията за производство на текстил и
изделия от текстил след ремонт и сглобяване
• П роектира технологични процеси за ремонт на машините и съоръженията за производство на текстил и изделия от текстил
Компетентности

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

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• П рактика: Индивидуални и групови практически изпитвания

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, учебно-тренировъчен цех, предприя
тие, реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия и последователност
за извършване на технологичните операции
За средство 2:
• П рактика: Намира икономически обосновани и технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана с
обслужването, поддържането и ремонта на съоръжения за производство на текстил и изделия от текстил, спазвайки изискванията
за здравословни и безопасни условия на труд

ЕРУ 32
Наименование на единицата: Машини и съоръжения за производство, обработване и шаблониране
на кожи
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 32.1:

Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо
обслужване и поддържане на машини, съоръжения за производство,
обработване и шаблониране на кожи

Знания

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Умения

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

• П
 рилага дейности за проверка на функционалното състояние
• Р азпознава неизправностите в машините
• Б орави самостоятелно с технически средства – измервателни уреди,
средства и приспособления
• Н астройва уреди, средства и приспособления за контрол
• О пределя реалното състояние на машините и избира методи за
възстановяване
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• И
 збира методите за техническо обслужване, поддържане, инсталиране и монтиране на машините и съоръженията за производство,
обработване и шаблониране на кожи
• П рилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на машините и съоръженията за производство, обработване
и шаблониране на кожи
Компетентности

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

Резултат от учене 32.2:

Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на машини и съоръжения
за производство, обработване и шаблониране на кожи

Знания

• О
 писва методите за възстановяване на функционалното състояние
• Познава етапите на производството
• Познава принципа на работа на машините и съоръженията в химическата промишленост
• О пределя технологичната последователност на ремонтната дейност
• И зброява възможните повреди
• В ъзпроизвежда изискванията за здравословни и безопасни условия
на труд

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

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

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• П рактика: Индивидуални и групови практически изпитвания

 аботи със справочна литература
Р
Р азчита техническа документация
И збира машиностроителни материали
О съществява технически измервания
И звършва сглобяване и разглобяване на съоръжения за производство на машините и съоръженията за производство, обработване и
шаблониране на кожи
• Н астройва уреди, средства и приспособления за контрол
• Н астройва и регулира машините и съоръженията за производство,
обработване и шаблониране на кожи след ремонт и сглобяване
• П роектира технологични процеси за ремонт на машините и съоръженията за производство, обработване и шаблониране на кожи

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, учебно-тренировъчен цех, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия и последователност
за извършване на технологичните операции
За средство 2:
• П рактика: Намира икономически обосновани и технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана с
обслужването, поддържането и ремонта на машини и съоръжения
за производство, обработване и шаблониране на кожи, спазвайки
изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

ЕРУ 33
Наименование на единицата: Машини, линии и съоръжения за разкрояване и шиене на изделия
от текстил и кожи
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Машинен техник
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Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 33.1:

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

Знания

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

Умения

• П
 рилага дейности за проверка на функционалното състояние на
оборудването
• Р азпознава неизправностите в машините
• Б орави самостоятелно с технически средства – измервателни уреди,
средства и приспособления
• Н астройва уреди, средства и приспособления за контрол
• И збира методите за техническо обслужване, поддържане, инсталиране и монтиране на машини, линии и съоръжения за разкрояване
и шиене на изделия от текстил и кожи
• П рилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на машини, линии и съоръжения за разкрояване и шиене на
изделия от текстил и кожи
• О пределя реалното състояние на машините и избира методи за
възстановяване

Компетентности

• П
 роявява съобразителност при прилагане методите за инсталиране,
техническо обслужване и поддържане на машини, линии и съоръжения за разкрояване и шиене на изделия от текстил и кожи, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Резултат от учене 33.2:

Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на машините, линиите и
съоръженията за разкрояване и шиене на изделия от текстил и кожи

Знания

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

Умения

•
•
•
•
•

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

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

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• П рактика: Индивидуални и групови практически изпитвания

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, учебно-тренировъчен цех, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия и последователност
за извършване на технологичните операции
За средство 2:
• П рактика: Намира икономически обосновани и технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана
с обслужването, поддържането и ремонта на машини, линии и
съоръжения за разкрояване и шиене на изделия от текстил и кожи,
спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

ЕРУ 34
Наименование на единицата: Машини и съоръжения за гладене и химическо чистене
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 34.1:

Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на машини и съоръжения за гладене
и химическо чистене
• Р азчита техническа документация
• Познава технологичните процеси за гладене и химическо чистене
• З нае суровините и материалите
• О писва контрола на етапите на технологичните процеси за възможните отклонения от технологичния режим и промяната в неговите
параметри
• О писва устройството и действието на машините за гладене и химическо чистене
• О писва дейности за поддържане изправността на машините
• Познава изискванията за безопасна работа и здравословни условия
на труд
• П рилага дейности за проверка на функционалното състояние на
оборудването
• Р азпознава неизправностите в машините
• Б орави с технически средства – измервателни уреди, средства и
приспособления
• Н астройва уреди, средства и приспособления за контрол;
• И збира методите за техническо обслужване, поддържане, инсталиране и монтиране на машини и съоръжения за гладене и химическо
чистене
• П рилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на машини и съоръжения за гладене и химическо чистене
• П роявява съобразителност при прилагане методите за инсталиране,
техническо обслужване и поддържане на машини и съоръжения за
гладене и химическо чистене, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на машините и съоръженията за гладене и химическо чистене

Знания

Умения

Компетентности

Резултат от учене 34.2:
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Знания

• О
 писва методите за възстановяване на функционалното състояние
• Познава етапите на производството
• Познава принципа на работа на машини и съоръжения за гладене
и химическо чистене
• О пределя технологичната последователност на ремонтната дейност
• И зброява възможните повреди
• В ъзпроизвежда изискванията за здравословни и безопасни условия
на труд
Умения
• Р аботи със справочна литература
• Р азчита техническа документация
• И збира машиностроителни материали
• О съществява технически измервания
• И звършва сглобяване и разглобяване на съоръжения за производство
на машини и съоръжения за гладене и химическо чистене
• Н астройва уреди, средства и приспособления за контрол
• Н астройва и регулира машини и съоръжения за гладене и химическо чистене
• П роектира технологични процеси за ремонт на машини и съоръжения за гладене и химическо чистене
Компетентности
• О съществява качествено и прецизно ремонта на машини и съоръжения за гладене и химическо чистене, спазвайки изискванията за
здравословни и безопасни условия на труд
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• П рактика: Индивидуални и групови практически изпитвания
Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, учебно-тренировъчен цех, предприя
тие, реално работно място
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия и последователност
за извършване на технологичните операции
За средство 2:
• П рактика: Намира икономически обосновани и технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана с
обслужването, поддържането и ремонта на машини и съоръжения
за гладене и химическо чистене, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

ЕРУ 35
Наименование на единицата: Машини за обработване на дървен материал
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 35.1:

Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на машини за обработване на дървен
материал (дървесина и плочести материали)

Знания

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

•
•
•
•
•

Компетентности

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

Резултат от учене 35.2:

Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на машини за обработване на дървен материал (дървесина и плочести материали)

Знания

• П
 ознава технологичните процеси и закономерностите за управлението им
• Познава етапите на производството
• Познава принципа на работа на машини за обработване на дървен
материал
• О пределя технологичната последователност на ремонтната дейност
• И зброява възможните повреди
• В ъзпроизвежда изискванията за здравословни и безопасни условия
на труд, включително източниците на замърсявания на въздуха,
водите и почвите

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

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

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• П рактика: Индивидуални и групови практически изпитвания

 аботи със справочна литература
Р
Р азчита чертежи и технологична документация
И збира машиностроителни материали
И звършва технически измервания
И збира методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на машините за обработване на дървен материал
• П рилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на машините за обработване на дървен материал

 аботи със справочна литература
Р
Р азчита техническа документация
И збира машиностроителни материали
О съществява технически измервания
И звършва сглобяване и разглобяване на машини за обработване на
дървен материал

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, учебно-тренировъчен цех, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия и последователност
за извършване на технологичните операции
За средство 2:
• П рактика: Намира икономически обосновани и технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана с
обслужването, поддържането и ремонта на машини за обработване
на дървен материал, спазвайки изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд

Специфична професионална подготовка за специалност „Машини и съоръжения за добивната
промишленост и строителството“ – трета степен на професионална квалификация
ЕРУ 36
Наименование на единицата: Машини, инсталации и съоръжения за добиване и обогатяване
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Машинен техник
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Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 36.1:

Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо
обслужване и поддържане на машини, инсталации и съоръжения за
добиване и обогатяване
• Познава химикотехнологичните процеси на характерните производства от добивната промишленост, суровините и материалите и
енергийните източници за осъществяването им
• З нае суровините и енергийните източници за добивните производства
• О писва контрола на етапите на технологичните процеси за възможните отклонения от технологичния режим и промяната в неговите
параметри
• И зрежда източниците на замърсявания на въздуха, водите и почвите
• О писва устройството и действието на машините, инсталациите и
съоръженията за добиване и обогатяване – пробивни машини, машини и съоръжения за подготвителни и добивни работи в подземни
рудници, машини и съоръжения за разкриване и добив на полезни
изкопаеми по открит начин, обогатителни машини
• Познава хидравличните и пневматичните машини
• Познава конструкциите на различните видове помпи, компресори
и вентилатори (обемни помпи и водоотливни уредби, компресори,
вентилатори)
• Познава характеристиките на работните хидравлични машини и
тяхното приложение
• Познава съвместната работа на работна хидравлична машина и
хидравлична инсталация
• О писва подготовката и пускането в действие на различните видове
хидравлични машини
• О писва регулирането на производителността на помпи, компресори
и вентилатори
• О писва обслужването на различните елементи в системите за хидрои пневмозадвижване
• Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд,
които се прилагат при производството
• Р аботи със справочна литература
• Р азчита чертежи и технологична документация
• И збира машиностроителни материали
• И збира хидравличната машина с помощта на нейните характеристики
• И звършва технически измервания
• Избира методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане
на машините, инсталации и съоръжения за добиване и обогатяване
• Прилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане
на машините, инсталации и съоръжения за добиване и обогатяване
• П роявява съобразителност при прилагане методите за инсталиране,
техническо обслужване и поддържане на машините, инсталации и
съоръжения за добиване и обогатяване, спазвайки изискванията за
здравословни и безопасни условия на труд
Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на машини, инсталации
и съоръжения за добиване и обогатяване
• Познава технологичните процеси и закономерностите за управлението им
• Познава етапите на производството
• Познава принципа на работа на машините, инсталациите и съоръженията за добиване и обогатяване
• О пределя технологичната последователност на ремонтната дейност
• И зброява възможните повреди
• В ъзпроизвежда изискванията за здравословни и безопасни условия
на труд, включително източниците на замърсявания на въздуха,
водите и почвите
• Р аботи със справочна литература
• Р азчита техническа документация
• И збира машиностроителни материали
• О съществява технически измервания
• И звършва сглобяване и разглобяване на машините, инсталации и
съоръжения за добиване и обогатяване

Знания

Умения

Компетентности

Резултат от учене 36.2:
Знания

Умения
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Компетентности

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

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• П рактика: Индивидуални и групови практически изпитвания

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, учебно-тренировъчен цех, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия и последователност
за извършване на технологичните операции
За средство 2:
• П рактика: Намира икономически обосновани и технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана с
обслужването, поддържането и ремонта на машини, инсталации и
съоръжения за добиване и обогатяване, спазвайки изискванията за
здравословни и безопасни условия на труд

ЕРУ 37
Наименование на единицата: Транспортно-технологични съоръжения в мините
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 37.1:

Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо
обслужване и поддържане на транспортно-технологични съоръжения
в мините

Знания

• П
 ознава химикотехнологичните процеси на характерните производства от добивната промишленост
• З нае суровините, материалите и енергийните източници за осъществяването им
• О писва контрола на етапите на технологичните процеси за възможните отклонения от технологичния режим и промяната в неговите
параметри
• И зрежда източниците на замърсявания на въздуха, водите и почвите
• О писва устройството и действието на транспортно-технологични
съоръжения в мините – транспортни машини и съоръжения
• И збира методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на транспортно-технологични съоръжения в мините
• Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд,
които се прилагат при производството
• Знае същността и стратегията на ремонтното обслужване на машините
• Познава системите за ремонтното обслужване
• О писва организацията на ремонтното обслужване
• З нае правилата за техническа безопасност и противопожарна охрана
при извършване на различни по обем и видове ремонти

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

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

 аботи със справочна литература
Р
Р азчита чертежи и технологична документация
И збира машиностроителни материали
И звършва технически измервания
П рилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на транспортно-технологични съоръжения в мините
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Резултат от учене 37.2:

Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на транспортно-технологични съоръжения в мините

Знания

• П
 ознава етапите на производството
• Познава принципа на работа на транспортно-технологични съоръжения в мините
• З нае стратегията и системите за ремонтно обслужване
• Посочва видовете ремонти и извършваните операции в тях
• И зброява методите за ремонт
• О писва производствените и технологичните процеси на ремонтно
обслужване на машините
• О пределя технологичната последователност на ремонтната дейност
• И зброява възможните повреди
• В ъзпроизвежда изискванията за здравословни и безопасни условия
на труд, включително източниците на замърсявания на въздуха,
водите и почвите

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

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

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• П рактика: Индивидуални и групови практически изпитвания

 аботи със справочна литература
Р
Р азчита техническа документация
И збира машиностроителни материали
О съществява технически измервания
И звършва сглобяване и разглобяване на транспортно-технологични
съоръжения в мините
• П рилага методите за разглобяване, възстановяване и сглобяване
на машините
• И збира технологията на почистване, дефектация и сортиране на
детайлите
• П рилага системите за ремонтно обслужване в зависимост от спецификата на промишленото предприятие и експлоатационните
особености на машините и съоръженията, работещи в него

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, учебно-тренировъчен цех, предприя
тие, реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия и последователност
за извършване на технологичните операции
За средство 2:
• П рактика: Намира икономически обосновани и технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана с
обслужването, поддържането и ремонта на транспортно-технологичните съоръжения в мините, спазвайки изискванията за здравословни
и безопасни условия на труд

ЕРУ 38
Наименование на единицата: Тръбопроводи, междинни станции и черпещи сонди от нефтени и
газови кладенци
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 38.1:

Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техничес
ко обслужване и поддържане на тръбопроводи, междинни станции и
черпещи сонди от нефтени и газови кладенци
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Знания

• П
 ознава технологичните процеси на характерните производства,
свързани с добив на нефт и газ, суровините и материалите и енергийните източници за осъществяването им
• О писва устройството на тръбопроводи, междинни станции и черпещи
сонди от нефтени и газови кладенци
• Познава правилата за здравословни и безопасни условия на труд,
които се прилагат при производството

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

• П
 роявява съобразителност при прилагане методите за инсталиране,
техническо обслужване и поддържане на тръбопроводи, междинни
станции и черпещи сонди от нефтени и газови кладенци, спазвайки
изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Резултат от учене 38.2:

Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на тръбопроводи, междинни станции и черпещи сонди от нефтени и газови кладенци

Знания

• П
 ознава технологичните процеси и закономерностите за управлението им
• Познава етапите на производството
• Познава принципа на работа на машините и съоръженията в добивната промишленост
• О пределя технологичната последователност на ремонтната дейност
• И зброява възможните повреди
• В ъзпроизвежда изискванията за здравословни и безопасни условия
на труд, включително източниците на замърсявания на въздуха,
водите и почвите

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

• О
 съществява качествено и прецизно ремонта на тръбопроводи,
междинни станции и черпещи сонди от нефтени и газови кладенци,
спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• П рактика: Индивидуални и групови практически изпитвания

 аботи със справочна литература
Р
Р азчита чертежи и технологична документация
И збира машиностроителни материали
И звършва технически измервания
И збира методите за инсталиране, техническо обслужване и поддържане на тръбопроводи, междинни станции и черпещи сонди от
нефтени и газови кладенци
• П рилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на тръбопроводи, междинни станции и черпещи сонди от
нефтени и газови кладенци

 аботи със справочна литература
Р
Р азчита техническа документация
И збира машиностроителни материали
О съществява технически измервания
И звършва сглобяване и разглобяване на тръбопроводи, междинни
станции и черпещи сонди от нефтени и газови кладенци

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, учебно-тренировъчен цех, предприя
тие, реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия и последователност
за извършване на технологичните операции
За средство 2:
• П рактика: Намира икономически обосновани и технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана с
обслужването, поддържането и ремонта на тръбопроводи, междинни
станции и черпещи сонди от нефтени и газови кладенци, спазвайки
изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
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ЕРУ 39
Наименование на единицата: Машини, линии и съоръжения за производство на различни видове
строителни материали и изделия
Ниво по НКР:

4

Ниво по ЕКР:

4

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 39.1:

Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техническо обслужване и поддържане на машини, линии и съоръжения за
производство на различни видове строителни материали и изделия

Знания

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

Умения

•
•
•
•
•

Компетентности

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

Резултат от учене 39.2:

Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на машини, линии и
съоръжения за производство на различни видове строителни материали и изделия

Знания

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

Умения

•
•
•
•
•

 аботи със справочна литература
Р
Р азчита чертежи и технологична документация
И збира машиностроителни материали
И звършва технически измервания
И збира методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на машини, линии и съоръжения за производство на различни
видове строителни материали и изделия
• П рилага методите за инсталиране, техническо обслужване, поддържане на машини, линии и съоръжения за производство на различни
видове строителни материали и изделия

 аботи със справочна литература
Р
Р азчита техническа документация
И збира машиностроителни материали
О съществява технически измервания
И звършва сглобяване и разглобяване на машини, линии и съоръжения за производство на различни видове строителни материали
и изделия

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 74

Компетентности

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

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• П рактика: Индивидуални и групови практически изпитвания

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, учебно-тренировъчен цех, предприятие, реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия и последователност
за извършване на технологичните операции
За средство 2:
• П рактика: Намира икономически обосновани и технически приложими решения при решаване на практическата задача, свързана с
обслужването, поддържането и ремонта на машини, линии и съоръжения за производство на различни видове строителни материали
и изделия, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни
условия на труд

Обща професионална подготовка по специалност 5210121 „Специално производство (производство на въоръжение и боеприпаси)“ – четвърта степен на професионална квалификация
ЕРУ 40
Наименование на единицата: Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 40.1:

Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на работното място
• Познава в детайли разпоредбите за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд
• Познава основните елементи на организацията за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд
• Познава в детайли рисковете за здравето и безопасността при извършваната трудова дейност и при трудовите дейности, свързани с
конкретната професионална квалификация
• Познава в детайли необходимите мерки за защита и средствата
за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд
• Познава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите
по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд
• К онтролира процеса по изготвяне на инструкции за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд
• О рганизира извършването на трудовите дейности при спазване на
нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
• И звършва контрол (при необходимост) на изпълнението на трудовите дейности при спазване на разпоредбите за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд
• И нструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
• Р азпознава рисковете за здравето и безопасността при различни
трудови дейности
• И зползва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд

Знания

Умения
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Резултат от учене 40.2:
Знания

Умения
Компетентности

Резултат от учене 40.3:
Знания
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• У
 частва в създаването на организация за осигуряване на безопасни
условия на работа
• П роявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
• П редприема мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване
на рисковете за здравето и за безопасност на работното място при
различните трудови дейности
Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда
• Познава разпоредбите за опазване на околната среда при конкретната трудова дейност
• Познава в детайли рисковете от замърсяване на околната среда при
конкретната трудова дейност и при свързаните трудови дейности
• О писва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
• Познава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне на
опасни продукти
• О рганизира и контролира сортирането/съхранението на опасни
продукти и излезли от употреба материали, консумативи и др., при
спазване технологията за събиране и рециклиране
• П ритежава екологично съзнание за опазване на околната среда
• А нализира причините за екологично замърсяване
• Участва в разработването на правила за опазване на околната среда
• С леди за спазване на изискванията и правилата за опазване на
околната среда
Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

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

С Т Р.
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ЕРУ 41
Наименование на единицата: Предприемачество
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 41.1:

Познава основите на икономиката и предприемачеството

Знания

• З
 нае същността на предприемачеството
• Познава видовете предприемачески умения
• А нализира практически примери за успешно управление на дейността на предприятието
• П редлага нови идеи за оптимизиране изпълнението на трудовите
дейности
Формира предприемаческо поведение

Умения
Компетентности
Резултат от учене 41.2:
Знания

Компетентности

• П
 ознава характеристиките на предприемаческото поведение
• З нае видовете предприемаческо поведение
• П реценява необходимостта от промени, свързани с подобряване на
работата
• П редлага решения за повишаване ефективността на дейността

Резултат от учене 41.3:

Участва в разработването на бизнес план

Знания

Умения

• П
 ознава основните елементи, изисквания и етапи при разработване
на бизнес план
• З нае факторите на обкръжаващата пазарна среда и влиянието им
върху дейността на предприятието
• А нализира възможностите за развитие на дейността на предприятието

Компетентности

• С амостоятелно или в екип разработва проект на бизнес план

Умения

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
• Р азработване в екип на бизнес план на предприятието по предварително дефинирано задание
Ус лови я за провеж дане на За средства 1, 2 и 3:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• В ладее основните теоретични постановки в областта на предприе
мачеството
За средство 2:
• В ярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване на
описания проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
• Участва в разработването на бизнес план на предприятието според
изискванията на предварително дефинираното задание

ЕРУ 42
Наименование на единицата: Икономика
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 42.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

•
•
•
•

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

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

Компетентности

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

Резултат от учене 42.2:

Познава характеристиките на производствената дейност в предприятие

Знания

• П
 ознава основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
• Д ефинира икономически понятия – приходи, разходи, печалба,
рентабилност и др.
• Познава същността на елементите на маркетинговия микс – продукт
(услуга), цена, дистрибуция, промоция
• Познава същността на елементите на промоционалния/комуникационния микс – публичност, реклама, лични продажби, насърчаване
на продажбите, връзки с обществеността

Умения

• О
 бяснява икономически понятия в контекста на дейността на предприятието
• Р азработва маркетингова стратегия на предприятие за постигане
на максимални финансови резултати съобразно качествения и количествения капацитет
• И зготвя рекламни послания за изграждане и поддържане на положителна представа у целевата група към предлаганите продукти
(стоки и/или услуги)

Компетентности

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

Средства за оценяване:

Средство 1:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• И зготвяне на маркетингова стратегия, насочена към зададен тип
целева група
Средство 3:
• И зготвяне на рекламно послание по зададени цел, бюджет и рек
ламоносител

Ус лови я за провеж дане на За средства 1, 2 и 3:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• В ладее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
• Поставената задача е изпълнена самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното за това време, като са съобразени характеристиките на конкретния тип целева група
За средство 3:
• В изготвеното рекламно послание присъстват името на рекламодателя, кратко описание на предложението, подтик за покупка, данни
за контакт с рекламодателя; изтъкнати са качеството на услугата и
нейните предимства пред конкурентните

Отраслова професионална подготовка
ЕРУ 43
Наименование на единицата: Използва информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в
професионалната си дейност
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 43.1:

Обработва информация с ИКТ

С Т Р.
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Знания

• И
 зброява интернет търсачки и мотивира избора си
• Познава употребата на филтри и оператори за търсене
• З нае за съществуването на невярна или подвеждаща информация в
интернет и начини за оценка на надеждността є
• Познава същността на уебканалите (RSS и други) за получаване на
информация
• З нае начините за съхранение на цифрова информация на различни
електронни носители
• З нае начините за създаване на поддиректории (папки)
• И зброява начините за преместване на файлове от една поддиректория (папка) в друга
• Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип цифрово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
• Познава различни доставчици на облачни услуги
• Познава специализирани софтуерни програми в областта на машиностроенето

Умения

• И
 зползва търсачка за намиране на информация, като прилага
различни филтри и използва оператори за търсене (символи и др.)
• И зползва уебканали (RSS и други) за получаване на информация
• С равнява информацията в различни източници и оценява нейната
надеждност с помощта на набор от допълващи се критерии
• З аписва и съхранява в различни формати цифрово съдържание (текст,
изображения, аудио, видео, уебстраници и др.) по класифициран
начин, използвайки поддиректории (папки)
• И зползва облачни услуги за съхранение на информация
• В ъзпроизвежда записано цифрово съдържание

Компетентности

• Д
 емонстрира ефективно владеене на ИКТ при обработването на
информация

Резултат от учене 43.2:

Осъществява комуникация посредством ИКТ

Знания

•
•
•
•
•

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• Демонстрира ефективно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 43.3:

Създава цифрово съдържание с ИКТ

Знания

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

Умения

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

Компетентности

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

Резултат от учене 43.4:

Осигурява защита на електронната среда

Знания

• П
 ознава рисковете за сигурността при работа онлайн
• З нае функциите на защитните стени и на антивирусните програми
• Познава начините за защита на файлове с криптиране или с пароли

 зброява доставчици на услугата електронна поща
И
О писва софтуер за аудио- и видеоразговори
И зброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
О писва принципите за онлайн пазаруване и плащане
И зброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен
на знания и опит в областта на професията
• О бяснява предимствата от използване на електронен подпис
 зползва електронна поща
И
И зползва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
С поделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникация
И зползва електронни услуги, като онлайн пазаруване, електронно
банкиране, взаимодействие с институции и др.
• И зползва електронен подпис за авторизация
• О бменя знания и опит в онлайн общности
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Умения

• И
 дентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
• А ктивира филтри на електронна поща против нежелани съобщения
• Р азпознава файлове, представляващи зловреден софтуер
• Променя настройките на защитната стена и на антивирусната програма
• З ащитава файлове с криптиране или с пароли
• П рилага мерки за пестене на енергия

Компетентности

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

Резултат от учене 43.5:

Решава проблеми при работата с ИКТ

Знания

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

Умения

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

Компетентности

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

Средства за оценяване:

Средство 1:
• 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
Средство 4:
• И зпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено електронно съобщение
Средство 5:
• И зпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането
и промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер

Ус лови я за провеж дане на За средства 1, 2, 3, 4 и 5:
оценяването:
• Учебен/компютърен кабинет
• Персонален компютър или лаптоп
• Достъп до интернет
Критерии за оценяване:

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

ЕРУ 44
Наименование на единицата: Организация на работния процес
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 44.1:

Организира работния процес

Знания

•
•
•
•

 ознава
П
Познава
Познава
Познава

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

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

Компетентности

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

Резултат от учене 44.2:

Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес

Знания

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

Умения

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

Компетентности

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

Средства за оценяване:

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

Ус лови я за провеж дане на За средства 1 и 2:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Дефинира теоретични понятия при организацията на работния процес
За средство 2:
• Дефинира теоретични понятия при разпределението на дейностите
в работния процес

ЕРУ 45
Наименование на единицата: Комуникация и чужд език
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 45.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

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

Умения

• К омуникира в работен порядък с екипа

Компетентности

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

Резултат от учене 45.2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

•
•
•
•

Умения

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

Компетентности

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

Резултат от учене 45.3:

Владее чужд език по професията

Знания

• Познава професионалната терминология на чужд език

 ознава
П
Познава
Познава
Познава

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

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

Компетентности

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

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Р азговори на професионални теми на чужд език

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• К омуникира свободно на чужд език в учебна или работна среда

ЕРУ 46
Наименование на единицата: Работа с документация
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 46.1:

Разчита техническа документация

Знания

•
•
•
•

Умения

• Р
 азчита техническа документация (чертежи, схеми и технологична
документация)
• И зползва техническа документация (технологична документация,
конструктивни чертежи и изпитвателни проверовъчни протоколи)
• Ползва информация от специализирана каталожна и справочна
литература
• Н амира информация в конструктивна и технологична документация

Компетентности

• Р
 аботи самостоятелно със справочна, каталожна литература, конструктивна и технологична документация и нормативни документи

Резултат от учене 46.2:

Разработва техническа документация, включително и чрез софтуерни
продукти

Знания

• П
 ознава начините за проектиране, изобразяване и оразмеряване
на детайли, възли и сборки и оформянето на чертежи с неголяма
сложност
• Познава външните сили, натоварващи отделните елементи и машините като цяло
• Р азпознава стандартите при решение на техническите задачи
• Познава приложните продукти, свързани с разработването на видовете техническа документация, включително съпътстващи производството документи (напр. заповед за изменение, протокол за
междинно измерване на размери или величини и др.)

Умения

• П
 рилага техниките за изработване на техническа документация,
като намира информация от хартиен или електронен носител
• С ъздава техническа документация (конструкторска и технологична)
• П ресмята, проектира, изобразява и оразмерява детайли и чертежи
• С пазва изискванията за проектиране на детайли
• Ползва различни софтуерни продукти в своята работа
• Геометрично моделира машиностроителни детайли или сглобена
единица посредством определена програмна система
• О пределя опорните реакции и вътрешните реакции на конструкцията

 ознава и възпроизвежда съдържанието на технически документи
П
З нае видовете графични изображения – чертежи, схеми
В ъзпроизвежда условните обозначения
Познава основните машинни елементи
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Компетентности

• С
 ъздава адекватна конфигурация на детайлите съгласно натоварванията и условията на техническата експлоатация
• С амостоятелно разработва технологично оправдан и икономически
обоснован метод за създаване на техническа документация, като
прилага различните техники за изработването є, включително и
чрез софтуерни продукти
• П роектира детайли съгласно действащите нормативни изисквания

Резултат от учене 46.3:

Изготвя заявки за доставка на материали, инструменти и резервни
части съобразно работното оборудване

Знания

• И
 зрежда различните видове материали, стандартизирани изделия и
машинни елементи, използвани в машиностроенето
• Познава нормативните документи (разходни норми, качество на
материалите и др.)
• Познава действащите стандарти
• Познава пазарните механизми
• И ндентифицира наличните материали, инструменти, приспособления
за работа и поддръжка на машинния парк

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• О
 ценява точно наличността и необходимостта от материали, инструменти, приспособления за работа и поддръжка на машинния парк
• Подбира материали и инструменти съобразно действащите стандарти,
спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
• Попълва правилните документи за заявка, като потвърждава икономическите и техническите закономерности, свързани с организирането на производството
• К онтролира ефективното използване на материалите и оборудването
• В зема правилни, рационални и икономически целесъобразни решения, продиктувани от фирмените интереси, при заявка на материали,
инструменти и резервни части

Резултат от учене 46.4:

Обработва техническа документация

Знания

• П
 ознава различните документи, съпътстващи производството
• И зрежда последователността на обработване на техническата документация

Умения

• П
 опълва текущи документи
• С ъставя отчетна документация
• М аркира програма за изготвяне на съответния документ

Компетентности

• П
 рави сравнения, анализи и прогнози за конкретна ситуация
• О бработва прецизно техническа документация

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Теория: Решаване на писмен теоретичен тест
Средство 2:
• П рактика: Изработване на чертеж

 аботи със справочна литература (стандарти и други документи)
Р
И зползва действащите стандарти
Подбира материали, инструменти и резервни части
П ресмята нужните количества при изготвянето на заявки за необходимите материали, инструменти и стандартизирани изделия
• П рилага програмните продукти при създаване на документите
• Попълва формуляри/бланки за заявки

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Теория: Описва точно значението на графичните знаци, използвани
в представената техническа документация
За средство 2:
• П рактика: Намира каталожни данни и изработва правилен и точен
чертеж
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ЕРУ 47
Наименование на единицата: Машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 47.1:

Избира и прилага методите за инсталиране, експлоатация, техничес
ко обслужване и поддържане на машини и съоръжения в хидро- и
пневмотехниката

Знания

• П
 ознава устройството и действието на машини и съоръжения в хид
ро- и пневмотехниката – хидроагрегати и компресори, хидравлични
и пневматични разпределители, вакуумни и хидравлични помпи
• З нае методи за техническо обслужване и поддържане на машини и
съоръжения в хидро- и пневмотехниката
• Дефинира закономерностите, на които се подчинява равновесието
на течностите и газовете
• Посочва величините, подлежащи на контрол
• О бяснява различните течения и възникващите съпротивления в
тръбите
• О писва предназначението, устройството и принципа на действие на
хидро- и пневмомашините
• З нае предназначението, устройството и принципа на действие на
обемните работни и силови машини
• Познава законите за движение на флуидите
• О бяснява предназначението, устройството и принципа на действие,
условното означаване на управляващите, регулиращи и спомагателни
елементи на системите за хидро- и пневмомашините
• О писва основните схеми на хидрозадвижване
• Дефинира методите за регулиране и стабилизиране на скоростта на
изпълнителния орган в системата за хидро- и пневмозадвижване
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Умения

• Р
 азчита учебна, техническа и справочна литература
• П рилага усвоените знания за решаване на задачи с практическа
насоченост
• И збира схеми за хидро- и пневмозадвижване
• О пределя техническо обслужване, поддръжка и експлоатация на
машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката
• Подбира учебна, техническа и справочна литература

Компетентности

• П
 равилно и качествено анализира, изследва и изчислява задачи,
свързани с хидравликата и пневматиката, спазвайки изискванията
за здравословни и безопасни условия на труд

Резултат от учене 47.2:

Извършва разглобяване, ремонт и сглобяване на машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката

Знания

• П
 ознава техническа документация, съпровождаща машините
• Посочва основните машиностроителни материали
• Посочва основните изисквания при извършване на текущ ремонт
на машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката
• З нае технологичните методи за разглобяване, ремонт и сглобяване
на машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката
• О бяснява последователността на сглобяване и разглобяване на съединения и предавки
• Дефинира начините за проверка на функционалното състояние на
детайлите, възлите и механизмите
• О писва методите за възстановяване на функционалното състояние
• Посочва реалното състояние на машините и избира методи за
възстановяване
• Посочва дейности за поддържане изправността на машините
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
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Умения

• Р
 азчита чертежи, схеми и технологична документация
• Подбира режещи и измервателни инструменти
• И збира необходимите инструменти и приспособления за разглобяване, сглобяване и ремонт на съединения и предавки в машини и
съоръжения в хидро- и пневмотехниката
• О ткрива неизправностите в машините
• И збира методи за проверка на изправността на машините
• О пределя реалното състояние на машините
• И збира методи за възстановяване изправността на машините

Компетентности

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

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
Практика: Индивидуални и групови практически изпитвания

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия
За средство 2:
• П рактика: Намира технически приложими решения при решаване
на практическата задача, свързана с обслужването, поддържането
и ремонта на машини и съоръжения в хидро- и пневмотехниката,
спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

ЕРУ 48
Наименование на единицата: Измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хид
равлични и пневматични изделия
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 48.1:

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

Знания

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

• И
 збира, поддържа и експлоатира измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия
• П рилага основните изисквания при извършване на текущ ремонт
на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на
хидравлични и пневматични изделия
• И збира схеми за хидро- и пневмозадвижване
• О пределя екологичните изисквания и привеждането им при организация на работното място
• Р азчита учебна, техническа и справочна литература

Компетентности

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

Резултат от учене 48.2:

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

Знания

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

Умения

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

Компетентности

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

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Теория: Решаване тест и/или писмено изпитване
Средство 2:
• П рактика: Индивидуални и групови практически изпитвания

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, реално работно място
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За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия
За средство 2:
• П рактика: Намира технически приложими решения при решаване
на практическата задача, свързана с обслужването, поддържането
и ремонта на измервателна и контролна апаратура, стендове за изпитване на хидравлични и пневматични изделия, спазвайки изиск
ванията за здравословни и безопасни условия на труд

ЕРУ 49
Наименование на единицата: Изработване на детайли
Ниво по НКР:

5

Ниво поЕКР:

5

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 49.1:

Подготвя заготовки

Знания

•
•
•
•
•

Умения

•
•
•
•

Компетентности

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

Резултат от учене 49.2:

Ръчно и машинно изработва детайли от листов материал и профили

Знания

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

Умения

•
•
•
•

Компетентности

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

Резултат от учене 49.3:

Изработва детайли на конвенционални и специализирани машини

Знания

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

 писва техническа документация
О
О писва видовете материали и заготовки
Посочва необходимите машини и инструменти
З нае измервателните инструменти
Познава предназначението на шлосерските, стругови, фрезови и
други инструменти и приспособления
• Познава различни предпазни средства
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
 зползва техническа документация
И
Р аботи с ръчни инструменти
Р аботи с машини и уреди
Ползва лични предпазни средства

 азчита техническа документация
Р
И зпълнява ръчни операции с ръчни инструменти и приспособления
Р аботи със стационарни и преносими инструменти
И зпълнява машинни операции с приспособления и инструменти за
получаване на форми и профилни повърхнини (щамповане, щанцоване/изтегляне, пластична деформация)
• П рилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд
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 зползва техническа документация
И
Н астройва универсален струг, фрезови машини, шлифовъчни машини
Н астройва и поддържа пресови и щанцови автомати
Ползва измервателните инструменти
Поддържа параметрите на стругарски нож и фрезови инструменти
за заточване
Р аботи с измервателни инструменти
П роследява геометричните параметри на формообразуващите инструменти
Р аботи с щанцовъчно оборудване
Р аботи с пресово оборудване

Компетентности

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

Резултат от учене 49.4:

Заварява детайли

Знания

• О
 писва техническа документация
• И зброява физикомеханичните свойства на материалите и тяхната
заваряемост
• Познава устройството и предназначението на заваръчните апарати
• Познава технологията на заваряване
• Познава техниките на безопасност при работа с електрически ток
и заваръчна техника

Умения

• И
 зползва техническа документация
• Р аботи със заваръчно оборудване
• Н астройва и поддържа параметрите за заваряване – сила на ток,
напрежение и скорост на заваряване
• К онтролира качеството на шева
• И зползва лични предпазни средства

Компетентности

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

Резултат от учене 49.5:

Работи с измервателна техника

Знания

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

Умения

• Б
 орави с техническата документация (чертежи/проверовъчни протоколи, указания за работа с уредите)
• Н астройва измервателните инструменти и уреди
• И змерва размери и параметри
• Попълва проверовъчен протокол
• Д ава оценка за измерените параметри

Компетентности

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

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Теория: Решаване на писмен теоретичен тест
Средство 2:
• П рактика: Измерване на обекти

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, специализиран кабинет по измервания, реално работно място
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За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия в областта на точността на измерваните обекти
За средство 2:
• П рактика: Измерва точно и прецизно зададените обекти, спазвайки
изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

ЕРУ 50
Наименование на единицата: Сглобяване на модули и поддържане на машини
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 50.1:

Сглобява механични модули и машини

Знания

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

Умения

• Р
 аботи с техническа документация, справочна литература и други
на хартиен и електронен носител
• И зползва видовете материали
• И зползва ръчни и механизирани инструменти и приспособления
• О ткрива съответствия/несъответствия между техническата документация и сглобения модул и отстранява пропуски
• С глобява възела в последователност за монтаж и демонтаж
• И звършва разработване на модула
• П ровежда изпитания, като използва приспособления за контрол и
настройване на модула

Компетентности

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

Резултат от учене 50.2:

Поддържа техническите съоръжения в изправност

Знания

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

Умения

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

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

Резултат от учене 50.3:

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

Знания

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

Умения

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

Компетентности

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

Резултат от учене 50.4:

Проверява и поддържа режещите инструменти и приспособления

Знания

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

Умения

•
•
•
•

Компетентности

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

Резултат от учене 50.5:

Поддържа пневматични и хидравлични уредби

Знания

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

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

• Р
 азчита техническа документация, включително схеми
• Р аботи с документация и справочна литература на хартиен и електронен носител
• П роверява херметичността на инсталациите
• С леди дебита на флуида
• Регулира работното налягане и дебита
• С леди нивото на флуида и при необходимост долива
• С меня хидравличното масло при изчерпване на ресурса му
• Подменя филтриращите елементи
• С леди режимите на работа на хидро- и пневмотехниката
• Попълва отчетна документация
Компетентности
• К онтролира самостоятелно основни показатели и параметри на
хидравличните и пневматичните системи
• Р аботи прецизно и коректно с хидравличните и пневматичните
системи при спазване на екологичните изисквания и изискванията
за здравословни и безопасни условия на труд
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Теория: Решаване на писмен теоретичен тест
Средство 2:
• П рактика: Сглобяване на механичен модул и/или машина
Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, реално работно място
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия в областта на сглобяването на механични модули
За средство 2:
• П рактика: Прилага основните техники за правилен монтаж и демонтаж на основни съединения, възли, механизми, системи и машини,
спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

ЕРУ 51
Наименование на единицата: Извършва диагностика и ремонт
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 51.1:

Оценява състоянието на машините, уредбите, съоръженията и инсталациите
• С равнява параметрите на машините, уредбите, съоръженията и
инсталациите по документация
• Познава принципа на работа на оборудването
• З нае качествените показатели, технологичните възможности и технически характеристики на използваната техника
• З нае изискванията за безопасна работа
• Б орави с техническа документация и справочна литература на хартиен и електронен носител
• П рилага методите за дефектация на детайли и възли
• Д иагностицира машините, уредбите, съоръженията и инсталациите
• Извършва оценка на резултатите от конкретното измерване (оценяване)
• П рави заключение за годност на детайлите и възлите
• П рецизно и безопасно извършва оценяване на функционалното
състоянието на машините, уредбите, съоръженията и инсталациите

Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 51.2:

Отстранява възникнали повреди и аварии

Знания

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

БРОЙ 74
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• Р
 аботи с техническа документация (включително стандарти, нормали
и др.) на хартиен и електронен носител
• О ткрива съответствия/несъответствия между техническата документация и сглобения модул и отстранява пропуски
• И звършва разглобяване на модула
• Д иагностицира повредения механизъм и възел
• О тстранява повредата, като заменя авариралия/те детайл/и или
модули
• С глобява модулите
• И звършва прецизно отстраняване на възникнали повреди и аварии
с точност, предписана в техническата документация, спазвайки
изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Резултат от учене 51.3:

Планира ремонтни дейности

Знания

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

Умения

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

Компетентности

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

Резултат от учене 51.4:

Ремонтира машини, уредби, съоръжения и инсталации

Знания

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

Умения

• О
 ткрива дефектите в детайли и възли
• Избира методите за възстановяване на детайли, съединения и предавки
• В ъзстановява детайли, съединения и предавки до степен на експлоатационна годност
• И збира необходимите инструменти и приспособления за ремонт
• Монтира възстановените или нови детайли или модули
• И звършва разработване на модула

Компетентности

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

Резултат от учене 51.5:

Осъществява проверка (настройка) на качеството на ремонта

Знания

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

Умения

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

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

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Теория: Решаване на писмен теоретичен тест
Средство 2:
• П рактика: Извършване на диагностика и ремонт

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница, реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия в областта на диагностиката и ремонта на машини, съоръжения и инсталации
За средство 2:
• П рактика: Осъществява диагностика и/или ремонт на машина или
съоръжение в съответствие с нормативните изисквания, спазвайки
изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

ЕРУ 52
Наименование на единицата: Осъществява контрол
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 52.1:

Контролира ефективното използване на материали, суровини и оборудване (извършва входящ контрол)
• Познава технически документи
• О писва видовете материали и заготовки
• Посочва необходимите машини и инструменти
• Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
• И зползва техническа документация на хартиен и електронен носител
• Р азчита техническа документация (чертежи, схеми, технологична
документация и др.)
• Ползва информация от специализирана каталожна и справочна
литература
• Попълва документи при заявяване, доставяне и изразходване на
материали и суровини
• К онтролира използването на оборудването
• С триктно контролира използването и разпределянето на материали,
суровини, енергия и оборудване, спазвайки изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
Следи за точността на измервателната техника и инструменти

Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 52.2:
Знания

•
•
•
•
•
•

Умения

•
•
•

Компетентности

•
•

 ознава правилата за точност на измервателната техника
П
Р азчита техническа документация
С равнява отчетените резултати
Познава приложението и функцията на измервателните и проверовъчните устройства
Познава различните системи за измерване
С леди за основни геометрични размери или параметри на измервателните инструменти
Познава изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
П рилага изискванията за здравословни и безопасни условия на
труд при следене точността на работа с измервателна и контролна
апаратура
С леди за отклоненията на основните геометрични размери и параметри на измервателната техника
З аточва инструменти
В състояние е прецизно да определи точността на измервателната
техника и инструментите, спазвайки изискванията за здравословни
и безопасни условия на труд
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Резултат от учене 52.3:

Осъществява контрол на изработените детайли и сглобени модули

Знания

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

Умения

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

Компетентности

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

Резултат от учене 52.4:

Оценява качеството на ремонта в съответствие с нормативните
изисквания

Знания

•
•
•
•

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

Умения

•
•
•
•
•
•

 збира методи за контрол на ремонта
И
О ценява визуално качеството на ремонта на изделието
П рави необходимите измервания
С пазва технологичната дисциплина
П рави сравнения, анализи и прогнози за конкретна ситуация
Р аботи със справочна литература, вкл. и на електронен носител

Компетентности

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

Резултат от учене 52.5:

Следи спазването на технологичната дисциплина при поддържането
и настройката на машините (напр. ред на измерване, последователност за извършване на операциите, контрол, избор на подходящи
инструменти и т.н.)

Знания

•
•
•
•
•

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

Умения

•
•
•
•
•
•

 пазва трудовата дисциплина
С
Поддържа чисто работното си място
Р аботи с техническа документация
И зползва измервателна техника
А нализира измерените величини
Попълва отчетна документация

Компетентности

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

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Теория: Решаване на писмен теоретичен тест
Средство 2:
• П рактика: Определя качеството на материалите, сравнява точността
на инструментите, преценява качеството на ремонта

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• П рактика: Учебна работилница
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За средство 1:
• Теория: Дефинира основни теоретични понятия
За средство 2:
• П рактика: Намира икономически обосновани и технически приложими решения при решаване на практическата задача, спазвайки
изискванията за здравословни и безопасни условия на труд

Специфична професионална подготовка за специалност „Специално производство (производство на въоръжение и боеприпаси)“ – четвърта степен на професионална квалификация
ЕРУ 53
Наименование на единицата: Монтаж и демонтаж на основни видове въоръжение и боеприпаси
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 53.1:

Запознат е с рисковете за здравето и безопасността при извършване
на трудова дейност по монтаж и демонтаж на основни видове въоръжение и боеприпаси

Знания

• П
 ознава нормативните разпоредби, касаещи осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за конкретната трудова дейност
• Познава разпоредбите и защитните мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във взриво- и пожароопасно
производство
• З апознат е със средствата за сигнализация и системата за евакуация
при аварийни ситуации

Умения

• У
 частва в прилагането на мерките за предотвратяване, намаляване
и ограничаване на рисковете за здравето и безопасността на работното място във взриво- и пожароопасно производство
• И зползва средствата за сигнализация при аварийни ситуации

Компетентности

• И
 зпълнява трудовата дейност при спазване на необходимите мерки
за осигуряване на безопасност

Резултат от учене 53.2:

Избира метода и необходимия инструментариум за безопасен монтаж
и демонтаж

Знания

• П
 ознава безопасните методи и способи за монтаж и демонтаж
• Познава необходимия инструментариум за извършване на безопасен
монтаж и демонтаж

Умения

• П
 одготвя необходимото оборудване на работното място за монтаж
и демонтаж на различните видове въоръжение и боеприпаси
• К онтролира дейностите по монтаж и демонтаж на различните видове
въоръжение и боеприпаси

Компетентности

• С
 пазва стриктно инструкциите при подготовка и извършване на
монтаж и демонтаж

Резултат от учене 53.3:

Извършва монтаж и демонтаж на основни видове въоръжение и боеприпаси

Знания

• П
 ознава устройството и действието на основните видове въоръжение
и боеприпаси
• Познава взаимодействието на подвижните части в основните видове
взриватели, въоръжение и боеприпаси

Умения

• С
 ледва последователността и използва инструментариума за извършване на монтаж и демонтаж на основни видове въоръжение
и боеприпаси

Компетентности

• И
 звършва монтаж и демонтаж на въоръжение и боеприпаси при
стриктно спазване на технологичния процес

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Практически изпит: Монтаж и демонтаж на въоръжение и боеприпаси
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Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Учебен кабинет, оборудван с необходимите нагледни материали и
инструменти
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• В ладее теоретични знания за:
– Условията за безопасност на работа
– Нормативните разпоредби, средствата за защита, последователността
на монтаж и демонтаж
– Устройството и действието на взривателите, въоръжението и боеприпасите
За средство 2:
– Вярно и точно извършва операциите по монтаж и демонтаж

ЕРУ 54
Наименование на единицата: Експлоатационни и балистични характеристики на основни видове
въоръжение и боеприпаси
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 54.1:

Знае основните физични процеси, протичащи при изстрел на боеприпаса (вътрешна балистика – в ствола на изстрелващата система, и
външна балистика – след напускане на ствола и по време на полет)

Знания

• Дефинира физичните закони и процесите, протичащи при изстрел

Умения

• О
 пределя видовете натоварвания в системите, механизмите и детайлите при провеждането на изстрел като резултат от вида, типа,
формата и началната скорост на боеприпаса

Компетентности

• А
 нализира връзката между вида на конструкцията, условията на
снарядяване и балистичните характеристики на основните видове
въоръжение и боеприпаси

Резултат от учене 54.2:

Знае експлоатационните характеристики на основни видове въоръжение и боеприпаси

Знания

• О
 писва експлоатационните характеристики на основни видове
въоръжение и боеприпаси
• И дентифицира видовете въоръжение и боеприпаси
• С вързва балистичните процеси с експлоатационните характеристики

Умения

• П
 редставя информация за приложимостта на основни видове взриватели за достигане на определени експлоатационни характеристики
на различните видове въоръжение и боеприпаси
• О пределя съответствието между балистични и експлоатационни
характеристики на видове въоръжение и боеприпаси

Компетентности

• С
 пособен е да обясни аргументирано връзката между конструктивните
елементи и експлоатационните характеристики на въоръжението и
боеприпасите

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• В ладее теоретични знания за:
– Силите, действащи на въоръжението и боеприпасите при изстрел
– З аконите, описващи движението на боеприпаса в ствола на изстрелващата система и по траекторията
– Експлоатационните характеристики на въоръжението и боеприпасите
– С редствата и методите за изменение на експлоатационните характеристики на въоръжението и боеприпасите
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ЕРУ 55
Наименование на единицата: Организация на работния процес при производство на детайли и възли
за въоръжение и боеприпаси
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 55.1:

Подготвя заготовки

Знания

• П
 ознава различните видове материали, използвани за изработване
на заготовки за въоръжение и боеприпаси
• Познава технологията, машините и инструментите за изработване
на заготовки за типове детайли в производството на въоръжение
и боеприпаси
• Познава процесите на термообработка
• Познава процесите на нанасяне на защитни и антикорозионни покрития на детайлите

Умения

• О рганизира и контролира технологичния процес на изработване

Компетентности

• С
 ъздава организация за производство на заготовки и детайли при
строго спазване на технологична дисциплина
• П редлага мерки за усъвършенстване на процеса на производство
и контрол

Резултат от учене 55.2:

Изработва детайли чрез пластична деформация и рязане

Знания

• П
 ознава технологичните процеси за пластична деформация и механична обработка на типове детайли за въоръжение и боеприпаси
и съпътстващия технически контрол
• Познава машините и инструментите за пластична деформация и
механична обработка на детайлите
• Познава приборите и инструментите за съпътстващите процеси и
технически контрол

Умения

• О
 рганизира технологичните процеси за пластична деформация,
механична обработка и контрол на типове детайли за въоръжение
и боеприпаси
• Поддържа машините, съоръженията и средствата за измервания в
изправност

Компетентности

• С
 ъздава организация за производство и контрол на детайли за
въоръжение и боеприпаси при строго спазване на технологичната
дисциплина
• П редлага мерки за усъвършенстване процеса на производство и
контрол

Резултат от учене 55.3:

Работи с измервателна техника

Знания

• П
 ознава измервателните инструменти, прибори, приспособления и
софтуера, с който те работят
• З нае методите на измервания с инструменти и прибори за контрол

Умения

• И звършва измервания на детайли за въоръжение и боеприпаси

Компетентности

• О
 пределя периодичността на проверка на измервателната техника
съгласно нормативната уредба
• В ярно и точно измерва детайлите и заготовките и преценява степента на годността им

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• И зпълнение на практическа задача

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Теория: Учебен кабинет
За средство 2:
• И змервателна лаборатория

БРОЙ 74
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За средство 1:
• В ладее теоретични знания за:
– Нормативните изисквания към материалите
– Технологии за изработване
– Машини и инструменти за изработване и контрол
За средство 2:
• В ярно и точно измерва детайлите и заготовките и преценява степента на годността им

ЕРУ 56
Наименование на единицата: Организация на работния процес при монтаж, контрол, изпитване и
консервация на въоръжение и боеприпаси
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 56.1:

Извършва цялостен монтаж на системата въоръжение и боеприпаси
с необходимия съпътстващ контрол и изпитвания

Знания

• П
 ознава процеса на монтаж, демонтаж, контрол и изпитване на
въоръжение и боеприпаси
• Познава инструментариума за монтаж, демонтаж, контрол и изпитване на въоръжение и боеприпаси
• Познава специалните изисквания на техниката на безопасност при
монтаж и демонтаж
• Познава методиката, материалите, машините и съоръженията за
консервация на въоръжението и боеприпасите

Умения

• С
 глобява механични и снарядени модули и детайли до цялостен
монтаж на основни видове въоръжение и боеприпаси
• О рганизира и контролира монтажа и демонтажа на основни видове
въоръжение и боеприпаси
• Поддържа в изправност и осигурява техническо обслужване на инструментариума за монтаж, демонтаж, контрол и изпитване
• И звършва консервация
• Поддържа в изправност машините и съоръженията за консервация

Компетентности

• И
 звършва съпътстващия технически контрол и изпитване в съответствие с технологичния процес и конструктивната документация
• П роверява и следи за стриктното спазване на технологичната дисциплина и специалните изисквания на техника на безопасност

Резултат от учене 56.2:

Поддържа и осигурява техническо обслужване на системите за монтаж
и обезопасяващите системи

Знания

• П
 ознава устройството и принципа на работата на системите за
монтаж и обезопасяващите системи
• Познава методиката и техническите изисквания за поддръжка и
обслужване на системите за монтаж и обезопасяващите системи

Умения

• П
 оддържа в изправност системите за монтаж и следи за обезопасяването им
• О сигурява техническо обслужване на системите за монтаж и обезопасяващите системи

Компетентности

• П
 роверява изправността на системите за монтаж и обезопасяващите
системи, проявявайки отговорност и съобразителност

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• И зпълнение на практическа задача

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Учебна работилница, реално работно място

С Т Р.

96

Критерии за оценяване:

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 74

За средство 1:
• В ладее теоретични знания за:
– Нормативните изисквания за монтаж и демонтаж на въоръжение
и боеприпаси
– Видовете системи за монтаж и обезопасяващи системи
– Специфични инструменти и приспособления
– Методите за консервация
За средство 2:
• Д ава технически предложения при монтаж и демонтаж на въоръжение и боеприпаси

ЕРУ 57
Наименование на единицата: Организация на транспорт, съхранение и снарядяване на въоръжение
и боеприпаси
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 57.1:

Транспорт, съхранение и снарядяване на въоръжение и боеприпаси

Знания

• З
 апознат е с опасностите от вредно въздействие върху здравето на
работещите във взриво- и пожароопасни условия
• З апознат е с мерките, оборудването и защитните средства за без
опасна работа с типовете въоръжение и боеприпаси
• Познава нормативните документи и условия за транспортиране и
съхранение на въоръжение и боеприпаси
• Познава оборудването, приборите и приспособленията за контрол,
обезопасяващите системи при снарядяване в съответствие със специфичните изисквания на техника за безопасност

Умения

• С
 нарядява модули за въоръжение и боеприпаси при спазване на
технологичния процес

Компетентности

• У
 частва в подготовката за осигуряване на безопасност при транспорт,
съхранение и снарядяване на въоръжение

Резултат от учене 57.2:

Поддържа производствените и обезопасяващи системи в изправност

Знания

• О
 бяснява устройството и техническите изисквания за безопасна
работа на машините, приборите и приспособленията
• Познава изискванията към производствените помещения за производство на въоръжение и боеприпаси
• И зброява изискванията към обезопасяващите системи

Умения

• П
 роверява изправността на производствените и обезопасяващи системи
• О тстранява повреди в производствените и обезопасяващи системи
• И звършва техническа поддръжка и обслужване на производствените
и обезопасяващи системи
• Д ава информация за техническото състояние на производствените
и обезопасяващи системи и за нормите за привеждането им в изправност

Компетентности

• О
 рганизира производствения процес и ремонтните дейности при
необходимост от извършването им

Резултат от учене 57.3:

Извършва техническо обслужване и поддръжка на снарядяващото
оборудване, контролно-измервателните и настройващи прибори

Знания

• П
 ознава устройството и експлоатационни характеристики на снарядяващото оборудване, на контролно-измервателните и настройващи
прибори
• Познава методиката и процедурите на настройка и отчитане на
резултатите при работа с контролно-измервателните и настройващи
прибори

Умения

• О
 рганизира и извършва техническо обслужване и поддръжка на
снарядяващото оборудване
• И зползва контролно-измервателни и настройващи прибори
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Компетентности

• П
 редставя информация за техническото състояние на снарядяващото оборудване, контролно-измервателните и настройващи прибори

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на практическа задача

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Реално работно място – монтажен цех
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• В ладее теоретични знания за:
– Нормативните изисквания за транспорт, съхранение и снарядяване
на въоръжение
– Видовете защитни средства и използването им
– Методите за снарядяване на въоръжение
– Методите и приборите за контрол и изпитания при снарядяване
За средство 2:
• В ярно и спазвайки стриктно технологичния процес, извършва снарядяване и контрол на въоръжение

ЕРУ 58
Наименование на единицата: Организация, методика и оборудване при провеждане на лабораторни
и полигонни изпитвания
Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията: Машинен техник
Ниво по НКР:

4 – 5

Ниво по ЕКР:

4 – 5

Резултат от учене 58.1:

Провежда изпитвания и оформя необходимата документация, отчитаща получените резултати

Знания

• О
 бяснява методиката на изпитванията и отчитане на получените
резултати за основни видове въоръжение и боеприпаси
• Познава устройството и работата на изпитващите установки и контролно-измервателните прибори за изпитване на основните видове
въоръжение и боеприпаси
• Познава защитните средства и специалните условия на техника на
безопасност за провеждане на лабораторни и полигонни изпитвания

Умения

• П
 одготвя и отчита резултатите от лабораторните и полигонните
изпитвания на видове въоръжение и боеприпаси
• Д ава информация за изпитванията и получените резултати

Компетентности

• П
 одбира необходимата контролно-измервателна и обезопасяваща
техника при провеждане на изпитванията
• И звършва изпитванията в съответствие с изискванията на конструктивната, технологичната и нормативна документации

Резултат от учене 58.2:

Осигурява техническо обслужване и поддръжка на изпитващи установки, контролно-измервателни прибори и обезопасяващи системи
в изправност

Знания

• П
 ознава експлоатационните характеристики на изпитващите установки, контролно-измервателни прибори и обезопасяващи системи
в изправност
• Познава методиката за техническо обслужване и поддръжка на
изпитващите установки, контролно-измервателни прибори и обезопасяващи системи за лабораторни и полигонни изпитания на
основните видове въоръжение и боеприпаси
• П редставя информация за техническото състояние и мерките за
привеждане в изправност на изпитващите установки, контролноизмервателни прибори и обезопасяващи системи при лабораторни
и полигонни изпитвания
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Умения

• О
 рганизира техническо обслужване и поддръжка на изпитващи установки, контролно-измервателни прибори и обезопасяващи системи
при лабораторни и полигонни изпитвания
• О рганизира периодичен метрологичен контрол и тарировка на измервателните установки и контролно-измервателни прибори

Компетентности

• О
 ценява изправността и състоянието на изпитващите установки,
контролно-измервателни прибори и обезопасяващи системи

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• И зпълнение на практическа задача (оформяне на документация,
отразяваща резултатите от проведени изпитвания)

Ус лови я за провеж дане на За средство 1:
оценяването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Реално работно място – лаборатория и полигон
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• В ладее теоретични знания за:
– О рганизация на лабораторни и полигонни изпитвания на въоръжение и боеприпаси
– В идове изпитвания на основни типове въоръжение и видове боеприпаси
– Методика на провеждане и отчитане на резултатите от лабораторни
и полигонни изпитвания
– Устройството и действие на изпитващото оборудване и обезопасяващи средства
За средство 2:
• О тчита и оформя документално резултатите от лабораторни и полигонни изпитвания на основни видове въоръжение и боеприпаси

4. Изисквания към материалната база
4.1. Учебен кабинет
В учебни кабинети се провежда обучение
по теория на професията. Учебният кабинет
трябва да разполага с работно място за обучаващия, работно място за всеки обучаван,
учебна дъска, учебно-технически средства за
онагледяване на материала (макети, табла,
модели, дидактическа техника, възможност
за ползване на мултимедия).
4.2. Учебна работилница по металообработване
В учебната работилница се извършва обучението по практика.
Учебната работилница следва да разполага
със самостоятелно работно място за преподавателя и за всеки обучаван.
Работилницата трябва да бъде оборудвана с
универсални металорежещи машини (отрезни,
стругови, пробивни, фрезови, стъргателни и
др.), измервателни инструменти, комплекти
ръчни инструменти, други помощни материали, инструменти и приспособления. Всеки
обучаван трябва да има възможност само
стоятелно да работи на машина и да ползва
комплект ръчни инструменти.
4.3. Учебна работилница по заваряване
В учебната работилница по заваряване се
извършва обучение по практика.
Работилницата трябва да разполага със
самостоятелен напълно оборудван заваръчен

пост за всеки обучаван (за изпълнение на
ръчно електродъгово заваряване с обмазан
електрод, заваряване в защитна газова среда с
топящ се електрод и за заваряване в защитна
газова среда с нетопящ се волфрамов електрод), стелаж с планки и тръби с различни
размери и дебелини, стелаж за електроди
и пръчки за заваряване, работни табла със
спецификации за заваръчните процедури, по
които се работи, лични и колективни предпазни средства. Работилницата трябва да има
локална и централна аспирация, локално и
централно осветление.
4.4. Учебна работилница по програмиране и
настройване на металорежещи машини с ЦПУ
Следва да има обособен участък, приспособен за целите на програмирането и настройването на металорежещи машини с ЦПУ.
4.5. Учебна работилница по специалностите
Работилницата трябва да е оборудвана с
машини, съоръжения, механични инсталации за химическата, хранително-вкусовата,
дървообработващата, минната, текстилната,
шевната и обувната промишленост, металургията или производството на въоръжение
и боеприпаси съобразно специалността, по
която се провежда обучение; необходимите
за извършване на дейностите помагала и
инструментариум; хранилище или шкаф за
съхранение на инструменти, приспособления
и уреди за контрол.
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За обучаващия, както и за всеки обучаван,
трябва да има обособено работно място.
Обучението по практика може да се провежда и в реална работна среда.
4.6. Учебна лаборатория
В учебната лаборатория се провежда обучение по измерване и контрол на качество
и точност на обработки, технологични характеристики и параметри на инструменти,
п риспособлени я, машини, съоръжени я и
инсталации.
Лабораторията следва да е оборудвана със:
– уреди, инструменти и приспособления
за контрол: шублер, микрометър, ъгломер,
измервателен часовник, калибри, плоскопаралелни гранични мерки;
– инструменти за измерване, контрол и
изпитване качеството на материалите и извършваните дейности;
– уреди за измерване на грапавост, микроскопи, контролни автомати.
За обучаващия, както и за всеки обучаван,
трябва да има обособено работно място.
4.7. Кабинет за компютърно обучение
Кабинетът следва да бъде оборудван с
компютър за всеки обучаван, както и със
софтуер за изработване на конструкторска и
технологична документация.
4.8. Измервателни лаборатории за специалност „Специално производство (производство
на въоръжение и боеприпаси)“
Измервателни лаборатории за:
– Измервания след машинна обработка
В лабораторията се провежда обучение по
измерване и контрол на геометрични параметри, физико-химични и механични характеристики на материала, качество и точност
на обработка, технологични характеристики и
параметри на инструменти, приспособления,
машини, съоръжения и инсталации.
Лабораторията е оборудвана със:
– уреди, инструменти и приспособления за
контрол: шублер, микрометър, ъгломер, измервателен (индикаторен) часовник, калибри,
плоскопаралелни гранични мерки;
– инструменти и прибори за измерване,
контрол и изпитване качеството на материалите и извършваните дейности;
– уреди за измерване на грапавост, микроскопи, контролни автомати.
За всеки обучаван трябва да има обособено
работно място.
– Измервания след монтаж и снарядяване
В лабораторията се провежда обучение по
измерване и контрол на качество и точност
на монтаж и снарядяване; безотказност на
действие на взривателите; измервания, гарантиращи специфични характеристики на
изделията.
Лабораторията е оборудвана с уреди, инструменти и приспособления за контрол.
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За всеки обучаван трябва да има обособено
работно място.
– Измервания при полигонни изпитания
В лабораторията се провежда обучение по
измерване и контрол на безотказност, без
опасност и проверка на експлоатационните
и функционални характеристики на въоръжението и боеприпасите.
Лабораторията е оборудвана с установки,
у реди, инструменти и приспособления за
контрол.
За всеки обучаван трябва да има обособено
работно място.
5. Изисквания към обучаващите
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка могат да преподават
лица със завършено висше образование по
съответната специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора
на областите на висше образование и професио
налните направления, приет с Постановление
№ 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица
без висше образование и без професионална
квалификация „учител“, ако са придобили
професионална квалификация по съответната
специалност при условията и по реда на Закона
за професионалното образование и обучение.
Препоръчително е на всеки три години
обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания, умения
и компетентности.
6053

КОМИСИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН НАДЗОР
НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ
НАРЕДБА № 1
от 7 юли 2020 г.

за условията и реда за съставяне и поддържане на регистъра на одитните комитети в
предприятията от обществен интерес
Предмет
Чл. 1. С тази наредба се определят условията
и редът за съставяне и поддържане на регистър на одитните комитети в предприятията
от обществен интерес, наричан по-нататък за
краткост „регистърът“.
Приложно поле
Чл. 2. Регистърът се създава за осигуряване на информация за одитните комитети
в предприятията от обществен интерес, необходима за целите на публичния надзор съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за независимия
финансов одит – извършване на постоянно
наблюдение на пазара на услугите по задъл-
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жителен финансов одит на тези предприятия,
както и оценка на резултатите от работата на
одитните им комитети.
Вписване на одитни комитети в регистъра
Чл. 3. На вписване в регистъра подлежат
само одитни комитети на предприятия, които
отговарят на изискванията за предприятие
от обществен интерес съгласно § 1, т. 22 от
допълнителните разпоредби на Закона за
счетоводството.
Съставяне и поддържане на регистъра
Чл. 4. (1) Регистърът се съставя и поддържа от Комисията за публичен надзор над
регистрираните одитори.
(2) Информацията в регистъра се администрира от определени със заповед на председателя длъжностни лица от администрацията
на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
Съдържание на регистъра
Чл. 5. Регистърът съдържа следната информация:
1. наименование на предприятието;
2. единен идентификационен код на предприятието;
3. имената на председателя и на членовете
на одитния комитет;
4. телефон и електронна поща за контакт
с одитния комитет.
Форма на регистъра
Чл. 6. Регистърът се поддържа на български
език в електронен формат.
Подаване на информация за вписване в
регистъра
Чл. 7. Информацията, подлежаща на вписване в регистъра, се подава от председателя
на одитния комитет или от упълномощено
от него лице.
Достъп до регистъра
Чл. 8. (1) Достъпът до регистъра се осъществява чрез електронна платформа, публикувана на интернет страницата на Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори
https://www.e-cposa.bg/.
(2) Достъпът се осигурява чрез предоставянето на линк за първоначален достъп,
след което председателят на одитния комитет
регистрира свой профил с потребителско име
и парола за достъп.
Първоначална регистрация на одитен
комитет
Чл. 9. (1) За първоначална регистрация на
одитен комитет председателят му уведомява
писмено Комисията за публичен надзор над
регистрираните одитори в едномесечен срок
от датата на избора на членовете на комитета от общото събрание на акционерите или
съдружниците.
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(2) Уведомяването се извършва чрез попълване на заявление съгласно приложение № 1,
което се подава лично, по пощата с обратна
разписка или по електронен път, подписано с
електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(3) В 14-дневен срок от постъпване на
заявлението по ал. 2 Комисията за публичен
надзор над регистрираните одитори предоставя
достъп на председателя на одитния комитет
до електронната платформа по чл. 8.
Информация за промяна
Чл. 10. (1) Председателят на одитния комитет уведомява писмено Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в
14-дневен срок от настъпването или промяната
в обстоятелство, подлежащо на вписване в
регистъра, съгласно приложение № 2.
(2) Вписването на промяна в обстоятелствата по ал. 1 може да се осъществи и по
електронен път чрез попълване на съответната
информация в електронната платформа по
чл. 8 и прилагането на документи, подписани с електронен подпис съгласно Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(3) Всяко подадено по реда на ал. 1 уведомление получава уникален регистрационен
номер, който се визуализира в съответния
потребителски профил на електронната платформа в списъка с подадени документи от
одитния комитет.
(4) Уникалният регистрационен номер съдържа индекс, информация за пореден номер
в регистъра и дата на подаване на документа.
Отписване от регистъра
Ч л. 11. (1) Председат ел я т на оди т ни я
комитет уведомява писмено Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори в едномесечен срок от настъпването на
обстоятелство, обосноваващо отписването от
регистъра съгласно приложение № 3.
(2) В 14-дневен срок от постъпване на уведомлението Комисията за публичен надзор
над регистрираните одитори отписва одитния
комитет от регистъра.
Упълномощаване на друго лице за подаване
на информация
Чл. 12. (1) Председателят на одитния комитет може да упълномощи писмено друго
лице, което да подава информация, подлежаща
на вписване в регистъра.
(2) За упълномощаването председателят
на одитния комитет е длъжен да уведоми
писмено Комисията за публичен надзор над
регистрираните одитори, като приложи писмено пълномощно.
(3) Уведомяването по ал. 2 се извършва
лично, по пощата с обратна разписка или
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по електронен път чрез писмо, подписано с
електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
Поддържане, съхранение и актуализация на
информацията в регистъра
Чл. 13. Права за достъп и промени в регистъра имат само определените в чл. 4, ал. 2
длъжностни лица.
Сигурност на информацията
Чл. 14. (1) Регистърът се поддържа по начин,
който гарантира целостта на информацията
и контролиран достъп за вписвания.
(2) Електронната платформа за поддържане
на регистъра осигурява проследимост на информацията по отношение на идентифициране
на лицата и хронология на данните за достъп
и извършени промени.
(3) Информацията от електронната платформа за поддържане на регистъра се архивира ежедневно на мрежово устройство за
архивиране на данни.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Одитните комитети, подали необходимата информация за целите на чл. 9 от тази
наредба преди дата на влизането є в сила, се
счита, че са изпълнили задължението си за
първоначална регистрация.
§ 2. Председателите на одитните комитети в предприятията от обществен интерес
са длъжни да предоставят първоначалната
информация по чл. 9 от тази наредба до
28 август 2020 г.
§ 3. Тази наредба е приета от Комисията
за публичен надзор над регистрираните одитори на основание чл. 109, ал. 5 от Закона за
независимия финансов одит.
§ 4. Тази наредба е приета от Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори
с Решение № 92 от 7.07.2020 г.
Председател:
Огнян Симеонов
Приложение № 1
към чл. 9, ал. 2
ДО
КОМИСИЯТА ЗА
ПУБЛИЧЕН НАДЗОР
НА Д РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване на одитен комитет в регистъра
по чл. 109, ал. 2 от Закона за независимия
финансов одит
От ……....................................... – председател
Членове на одитния комитет:
1. ………………….........................……………………………
2. ………………….........................……………………………
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3. ………………….........................……………………………
4. ………………….........................……………………………
5. ………………….........................……………………………
Наименование на предприятието: …………...
...................................................................................
ЕИК на предприятието: ……………………………..
Адрес на управление на предприятието:
………………………………....................................................
Телефон за контакт с одитния комитет: ……
…………………………..........................................................
Електронна поща за контакт с одитния
комитет: ………………............................................……..
Заявявам, че желая информацията да бъде
вписана в регистъра по чл. 109, ал. 2 от ЗНФО.
Дата:

Подпис:
Приложение № 2
към чл. 10
ДО
КОМИСИЯТА ЗА
ПУБЛИЧЕН НАДЗОР
НА Д РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

У ВЕДОМЛЕНИЕ
за промяна в обстоятелствата, подлежащи
на вписване в регистъра по чл. 109, ал. 2 от
Закона за независимия финансов одит
От ……....................................... – председател
Наименование на предприятието: ……………
………......……………….....................................................
ЕИК на предприятието: ………………………………
Адрес на управление на предприятието:
………………………………....................................................
Уведомявам Ви за следната промяна, подлежаща на вписване в регистъра: …………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………, като прилагам следните документи:
1. ……………………………………;
2. ……………………………………;
3. …………………………………….
Дата:

Подпис:
Приложение № 3
към чл. 11
ДО
КОМИСИЯТА ЗА
ПУБЛИЧЕН НАДЗОР
НА Д РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

ЗАЯВЛЕНИЕ
за отписване от регистъра по чл. 109, ал. 2
от Закона за независимия финансов одит
От ……....................................... – председател
Наименование на предприятието: …………...
...............................................................................
ЕИК на предприятието: …………………………….
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Адрес на управление на предприятието: ……
………………………….........................................................
Заявявам, че одитният комитет на .............
............................., ЕИК ……………………………………...,
следва да бъде отписан от регистъра по чл. 109,
ал. 2 от Закона за независимия финансов одит
поради следните причини: ……………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………, като прилагам следните документи:
1. ……………………………………;
2. ……………………………………;
3. …………………………………….
Дата:

Подпис:

6097

НАРЕДБА № 2
от 7 юли 2020 г.

за формата и съдържанието на годишните
доклади за дейността на одитните комитети
на предприятията от обществен интерес
Предмет
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат формата и съдържанието на годишния доклад
за дейността на одитните комитети на предприятията от обществен интерес, наричан
по-нататък за краткост „докладът“.
(2) С тази наредба се уреждат и съдържанието и редът за съставяне и поддържане
на регистъра за подадените в Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори
годишни доклади за дейността на одитните
комитети на предприятията от обществен
интерес.
Приложно поле
Чл. 2. Информацията от докладите осигурява необходимите данни за изпълнение
от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори на задължението є
съгласно Регламент (ЕС) № 537/2014 и Закона
за независимия финансов одит да извършва
постоянно наблюдение на пазара на услугите
по задължителен финансов одит на тези предприятия и оценка на резултатите от работата
на одитните им комитети.
Форма на доклада
Чл. 3. Докладът се изготвя в електронен
формат.
Съдържание на доклада
Чл. 4. Докладът съдържа информация съг
ласно приложение № 1, която е разделена в
следните области:
1. информация за предприятието от обществен интерес и за одитния му комитет;
2. обща информация за състава на одитния
комитет съгласно таблица;
3. дейност на одитния комитет;
4. информация за дейността на външния
одитор;
5. мнение за работата на регистрирания
одитор по отношение изпълнения от него
ангажимент за задължителен финансов одит.

ВЕСТНИК
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Изготвяне на доклада
Чл. 5. (1) Докладът се изготвя чрез попълване на въпроси на електронна платформа,
достъпна на интернет страницата на Комисията за публичен надзор над регистрираните
одитори https://www.e-cposa.bg/.
(2) Електронната платформа осигурява
проследимост на информацията по отношение
на идентифициране на лицата и хронология
на данните за достъп и извършени промени.
(3) Информацията от електронната платформа се архивира ежедневно на мрежово
устройство за архивиране на данни.
(4) Електронната платформа осигурява
възможност съответният потребител да експортира въведената информация на електронен
носител без възможност за редактиране след
подаване на доклада.
Подаване на доклада
Чл. 6. Докладът се подава от председателя
на одитния комитет или упълномощено от
него лице.
Упълномощаване на друго лице за подаване на
доклада
Чл. 7. (1) Председателят на одитния комитет може да упълномощи писмено друго
лице за подаване на доклада.
(2) За упълномощаването председателят
на одитния комитет е длъжен да уведоми
писмено Комисията за публичен надзор над
регистрираните одитори, като приложи писмено пълномощно.
(3) Уведомяването по ал. 2 се извършва
лично, по пощата с обратна разписка или по
електронен път чрез уведомление, подписано с електронен подпис съгласно Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
Регистър за подадените доклади
Чл. 8. (1) Всеки подаден доклад се регистрира в създаден за целта регистър при Комисията за публичен надзор над регистрираните
одитори съгласно приложение № 2.
(2) Всеки подаден доклад получава уникален регистрационен номер, който се визуализира в съответния потребителски профил
на електронната платформа по чл. 5, ал. 1 в
списъка с подадени документи от одитния
комитет.
(3) Уникалният регистрационен номер съдържа индекс, информация за пореден номер
в регистъра и дата на подаване на доклада.
(4) Информацията в регистъра се администрира от определени със заповед на председателя длъжностни лица от администрацията
на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
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Информация за промяна
Чл. 9. (1) В случай на установена грешка
в подаден доклад председателят на одитния
комитет уведомява писмено Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори
в 14-дневен срок от установяването є.
(2) Уведомяването по ал. 2 се извършва
лично, по пощата с обратна разписка или по
електронен път чрез уведомление, подписано с електронен подпис съгласно Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(3) В 7-дневен срок от подаване на уведомлението по ал. 1 Комисията за публичен
надзор над регистрираните одитори въвежда
необходимите корекции в съответния доклад.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба е приета от Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори
на основание чл. 108, ал. 1, т. 9 от Закона за
независимия финансов одит.
§ 2. Одитните комитети, които до влизане
в сила на настоящата наредба не са подали
своите доклади за 2019 г. чрез електронната
платформа съгласно чл. 5, ал. 1, е необходимо
да въведат съответната информация по реда
на тази наредба.
§ 3. Тази наредба е приета от Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори
с Решение № 93 от 7.07.2020 г.
Председател:
Огнян Симеонов
Приложение № 1
към чл. 3

№ по
ред

Въпрос

1.

Наименование на
предприятието и
ЕИК.

Моля, посочете пълното наименование,
правноорганизационната форма и ЕИК
на предприятието съгласно търговската
регистрация.

2.

– пощенски код;
Адрес на управле– населено място;
ние на предприя– телефон;
тието.
– e-mail

Моля, посочете пощенски код, населено
място, телефон и служебен имейл за
връзка (по възможност на лице от ръководството).

3.

Категория на
предп риятието от
обществен интерес съгласно § 1,
т. 22 ДР ЗСч.

Отговор

Пояснения

– предприятие, чиито прехвърлими ценни книжа са допуснати до търговия на
регулирания пазар в държава – членка
на Европейския съюз;
– кредитна институция;
– застраховател и/или презастраховател;
– пенсионноосигурително дружество и
управляваните от него фондове;
– инвестиционен посредник, което е
голямо предприятие съгласно ЗСч;
– колективна инвестиционна схема и/
или управляващо дружество по смисъла
на Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, което е голямо предприятие съгласно ЗСч;
– финансова институция по смисъла на
Закона за кредитните институции, която
е голямо предприятие съгласно ЗСч;
Моля, посочете в коя категория попада
– „Холдинг Български държавни же- предприятието за отчетната година.
лезници“ – ЕАД, или негово дъщерно
предприятие; или Национална компания
„Железопътна инфраструктура“;
– търговско дружество, чиято основна
дейност е да произвежда и/или да пренася, и/или да продава електроенергия
и/или топлоенергия и което е голямо
предприятие съгласно ЗСч;
– търговско дружество, чиято основна
дейност е да внася и/или пренася, и/
или разпределя, и/или транзитира природен газ и което е голямо предприятие
съгласно ЗСч;
– ВиК оператор по смисъла на чл. 2, ал. 1
от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги,
което е средно или голямо предприятие
съгласно ЗСч.

Коментари

С Т Р.
№ по
ред

104

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 74

Въпрос

Отговор

Пояснения

4.

А ко ценни к нижа на предприя
т ие т о са доп уснати до търговия
н а „ Б ФБ – С о фи я“ – А Д , и л и
на регулиран пазар на държава –
членка на ЕС,
м о л я , п о с оч е т е
иконом и ческ и я
сектор, към който принадлеж и
основни ят предмет на дейност на
предприятието.

– селско, горско и рибно стопанство;
– добивна промишленост;
– преработваща промишленост;
– п роизводс т во и разп ределен ие на
електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива;
– доставяне на води; канализационни
услуги, управление на отпадъци и възстановяване;
– строителство;
– търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети;
– транспорт, складиране и пощи;
– хотелиерство и ресторантьорство;
– създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения;
– финансови и застрахователни дейности;
– операции с недвижими имоти;
– професионални дейности и научни
изследвания;
– а дм инис т рат ивни и спома гат елни
дейности;
– други дейности

Моля, посочете в коя категория попада основният предмет на дейност на
предприятието (възможен е повече от
един отговор).

5.

Данни за контакт
– телефон;
с председателя на
– e-mail
одитния комитет.

6.

7.

Категория на
предпри ятието
според нег овата
големина съгласно ЗСч.

– микро- (балансова стойност на активите до 700 хил. лв., нетни приходи от
продажби до 1,4 млн. лв., средна численост на персонала до 10 души);
– малко (балансова стойност на активите
до 8 млн. лв., нетни приходи от продажби до 16 млн. лв., средна численост на
персонала до 50 души);
– средно (балансова стойност на активите до 38 млн. лв., нетни приходи от
продажби до 76 млн. лв., средна численост
на персонала до 250 души);
– голямо (балансова стойност на активите над 38 млн. лв., нетни приходи
от продажби над 76 млн. лв., средна
численост на персонала над 250 души)

Стат ус на предпри ятието към
31 декем в ри н а
отчетната година.

– новоучредено;
– действащо;
– не осъществява дейност;
– придобило качеството на предприятие
от обществен интерес през периода;
– загубило качеството на предприятие
от обществен интерес през периода;
– с отнет лиценз от съответния регулаторен орган;
– в несъстоятелност;
– в ликвидация;
– преобразувано;
– друго

Моля, при определяне на категорията да
се има предвид, че за да бъде категоризирано едно предприятие като микро-,
малко, средно или голямо, е необходимо
към 31 декември на отчетната година
то да отговаря на индивидуална база
на стойностите на два от следните
три критерия – балансова стойност на
активите, нетни приходи от продажби,
средна численост на персонала.

Мол я, посочете отговорите, които
най-добре описват статуса на предприятието в рамките на отчетния период
(възможен е повече от един отговор).
При отговор „друго“ моля, пояснете в
полето за коментари.

8.

Квалификация и
опит на състава на съгласно приложение – таблица № 1
одитния комитет.

В колонка „Име, презиме, фамилия“
моля, посочете имената на членовете
и председателя на одитния комитет
към 31 декември на отчетната година
(възможно е добавяне на нови редове, ако
съставът е повече от три лица).
Ако е имало промяна в състава през
отчетната година, моля, в полето за коментари да посочите какви са промените.

9.

Бр ой з ас ед а н и я
н а од и т н и я ко 
митет през отчетната година.

Моля, изберете един от възможните
отговори.

–
–
–
–

1
2
3
повече от 3

Коментари
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10.

Колко пъти през
отчетната година
од и т н и я т ком итет се е срещал
с ръководството
и с лицата, натоварени с общото
управление?

–
–
–
–
–

0
1
2
3
повече от 3

Моля, изберете един от възможните
отговори. Въпросът се отнася за формални срещи, вкл. неприсъствено чрез
конферентни връзки.

11.

Колко пъти през
отчетната година
од и т н и я т ком итет се е срещал
с регистрирания
одитор/одиторско
дружество?

–
–
–
–
–

0
1
2
3
повече от 3

Моля, изберете един от възможните
отговори. Въпросът се отнася за формални срещи, вкл. неприсъствено чрез
конферентни връзки.

12.

Одитни ят комит ет запознат ли
е с резул тат и т е
от последната инспек ци я за конт рол на качес т- – да
вото на дейността – не
на регистрирания
одитор/одиторско
дружество, направена от КПНРО
или ИДЕС?

Моля, изберете един от възможните
отговори.

13а.

Одитни ят комитет обсъждал ли
е с регистрирания
одитор/одиторско
д ру жест во ст ра– да
тегията и плана
– не
за извършване
на приключения
одиторск и ангажимент за пред
ходната година?

Моля, изберете един от възможните
отговори.

13б.

Одитни ят комитет обсъждал ли
е с регистрирания
одитор/одиторско
дружество стратегията и плана за
извършване на ан- – да
гажимента за одит – не
на финансовия отчет за последната
година (отчетната
за дейност та на
одитния комитет
година)?

Моля, изберете един от възможните
отговори.

14.

Одитни ят комитет обсъждал ли
е с регистрирания
о д и т о р/о д и т о р - – да
ското дружество – не
въпроси относно
текущото изпълнение на одита?

Моля, изберете един от възможните
отговори.

15а.

Одитни ят комитет обсъждал ли
е с регистрирания
о д и т о р/о д и т о р ското дружество
– да
к лючови оди– не
т ор ск и въп р о си
за прик лючени я
одиторск и ангажимент за пред
ходната година?

Моля, изберете един от възможните
отговори.

Отговор

Пояснения
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15б.

Одитни ят комитет обсъждал ли
е с регистрирания
о д и т о р/о д и т о р ското дружество
ключови одиторски въпроси за ан- – да
гажимента за одит – не
на финансовия отчет за последната
година (отчетната
за дейност та на
одитния комитет
година)?

Моля, изберете един от възможните
отговори.

16.

Външният одитор
представил ли е
допълнителен до- – да
клад до одитния – не
комитет съгласно
чл. 60 ЗНФО?

Моля, изберете един от възможните
отговори.

17.

Одитни ят комитет обсъждал ли
е с регистрирания
о д и т о р/о д и т о р – да
ското дружество
– не
въпроси от допълнителния доклад
на одитора съгласно чл. 60 ЗНФО?

Моля, изберете един от възможните
отговори.

18.

Одитни ят комитет предприел ли
е действия (препоръки) за изпълнение на дадените
препоръки от одитора с допълнителния доклад по
чл. 60 ЗНФО?

– няма препоръки;
– има препоръки и са предприети действия от одитния комитет и ръководството;
– има препоръки, предприети са дейстМоля, изберете един от възможните
вия от одитния комитет, но не са възотговори.
приети от ръководството;
– има препоръки, но не са предприети
действия нито от одитния комитет, нито
от ръководството

19.

Пр е з о т че т н ат а
година кой е извършил процедур ат а по под б о р
н а р ег ис т ри р а н
одитор/одиторско
дружество?

– одитният комитет;
– комисия по назначаване от предприятието;
– ръководството;
– не е извършван подбор/избор на регистриран одитор/одиторско дружество;
– продължен ангажимент с одитора от
предходната година;
– извършен подбор от одитния комитет,
но от общото събрание на акционерите/
съдружниците е избран друг регистриран одитор;
– друго

Моля, изберете един от възможните
отговори.
При отговор „друго“ моля, пояснете в
полето за коментари.

20.

Колко предложения са получени за
участие в процедурата по подбор
н а р ег ис т ри р а н
одитор/одиторско
д ру же с т в о п р е з
отчетната година?

–
–
–
–
–

Моля, изберете един от възможните
отговори.

21.

Кой е направил
п репоръката за
н а з н ач а в а н е н а
регистриран одит о р /о д и т о р с к о
д ру же с т в о п р е з
отчетната година?

– одитният комитет;
– комисията по назначаване от предприятието;
– ръководството;
– не е правена препоръка за избор на
одитор;
– друго

0
1
2
3
повече от 3

Моля, изберете един от възможните
отговори.
При отговор „друго“ моля, пояснете в
полето за коментари.
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Въпрос

22.

Колко регистрирани одитори/
оди т орск и д ружества е посочил
одитният комитет
в препоръката си
към органа по
назначаване при
п р оц ед у р ат а п о
подбор?

23.

О рг а н ът по назначаване избрал
ли е одитора, към
кой т о од и т н и я т – да
комитет е изразил – не
своето обоснован о п р ед п оч и т а ние?

24.

Д а н н и з а р ег ис т р и р а н и я од итор/одиторското
дружество, избрани през отчетната
година.

– вид:
а) индивидуална практика;
Моля, посочете имената (наименованиеб) одиторско дружество;
то) и регистрационния номер на одитора.
– три имена/наименование;
– рег. № от регистъра по чл. 20 ЗНФО

25.

Откога регистрираният одитор е
избран и изпълнява без прекъсване задължителен
финансов одит в
предприятието?

–
–
–
–
–
–
–
–
–

от 2019 г.
от 2018 г.
от 2017 г.
от 2016 г.
от 2015 г.
от 2014 г.
от 2013 г.
от 2012 г.
друга година

Мол я, посочете годината, в която
одиторът/одиторското дружество е
избран/о за първи път (забележка – само
за последователни предходни години
относно настоящия одитор).
При отговор „друга година“ моля, пояснете в полето за коментари.

26.

С какъв мандат
е назначен през
отчетната година
рег ист ри рани я т
о д и т о р/о д и т о р ското дружество?

–
–
–
–
–
–
–
–

1 година
2 години
3 години
4 години
5 години
6 години
7 години
повече от 7

Моля, посочете броя на годините, за
които е избран одиторът съгласно
решението на общото събрание на съдружниците/акционерите.
При отговор „повече от 7“ моля, посочете конкретното число в колоната за
коментари.

27.

З а коя по р ед н а
година се изпълняват функциите
на отговорен одит ор по а н г а ж имента за одит на
финансовия отчет
за предходната година (о т чет ната
за дейност та на
одитния комитет
година) от един и
същ одитор?

–
–
–
–
–
–
–
–

1
2
3
4
5
6
7
повече от 7

Моля, посочете броя на годините, през
които без прекъсване е изпълнявал ангажименти за задължителен финансов
одит отговорният одитор за ангажимента, приключен през отчетната година.

28.

Одитни ят комитет използвал ли
е въ змож нос т та
за удължаване на
мандата на досе- – да
гашния регистри- – не
ран одитор/одиторско дружество
без извършване на
нова процедура по
подбор?

Отговор

–
–
–
–

0
1
2
повече от 2

Пояснения
Моля, обърнете внимание, че освен ако
препоръката на одиторския комитет
се отнася за подновяване на одитен
ангажимент, тя се обосновава и следва
да съдържа поне два варианта за избор
на одитор, като одиторският комитет
изразява надлежно обосновано предпочитание към един от тях.
При отговор, различен от 2, моля, пояснете в полето за коментари причините
за това.

Моля, при отговор „не“ пояснете в полето за коментари причините за това.

Моля, обърнете внимание, че въпросът се
отнася за действия, изпълнени в рамките
на отчетната година.
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29.

Одитни ят комитет отказва л ли
е през отчетната
година одобрение
за извършване на – да
д о п ъ л н и т е л н и – не
ус л у г и о т р ег ис т р и р а н и я од итор/одиторското
дружество?

Моля, изберете един от възможните
отговори.
При отговор „да“ моля, пояснете в полето за коментар причините за това.

30.

Установявани ли
са от одитния комитет заплахи за – да
независимостта и – не
обективността на
външния одитор?

Моля, изберете един от възможните
отговори.
При отговор „да“ моля, пояснете в
полето за коментар какви заплахи са
били установени.

31.

Когато е прилож и мо, к а к ви
са причините
за ус та новен и т е
заплахи за независимостта през
отчетната година?

– в продължение на три или повече последователни финансови години регистриран одитор предоставя на одитираното
от него предприятие, на дъщерните му
предприятия, на предприятието майка
допълнителни услуги, общата сума на
възнагражденията за тези услуги надхвърля 70 % от средната сума на възнагражденията от задължителен финансов
одит за последните т ри или повече
последователни финансови години;
– общата сума на възнагражденията,
платени от предприятие от обществен
интерес през всяка от последните три
последователни финансови години, надхвърля 15 % от общата сума на възнагражденията, получени от регистрирания
одитор или одитора на групата;
– заплаха, свързана с личен интерес
(заплахата, че финансов или друг интерес неправомерно ще повлияе върху
преценката или поведението на регистрирания одитор);
– заплаха от проверка на собствената
работа (заплахата, че регистрираният
одитор няма правилно да оцени последиците от предходна преценка или дейност,
или услуга, извършвана от него или от
друго лице в рамките на одиторското
предприятие, на което той ще разчита
при формиране на преценка като част
от задължителния финансов одит);
– заплаха от застъпничество (заплахата,
че регистрираният одитор ще подкрепя
позицията на ръководството на одитираното предприятие до степен, при която
обективността му ще бъде поставена
под съмнение);
– заплаха от фамилиарност (заплахата,
че поради продължителни или близки
взаимоотношения с ръководството на
одитираното предприятие регистрираният одитор ще бъде твърде съпричастен към неговите интереси или твърде
толерантен към неговата работа);
– заплаха от сплашване (заплахата, че
регистрираният одитор ще бъде възпрепятстван от това да действа обективно
поради действителен или възприеман
като такъв натиск, включително опитите
да се окаже неправомерно влияние върху
регистрирания одитор);
– друго;
– неприложимо

Моля, изберете един от възможните
отговори.
При отговор „друго“ или „неприложимо“
моля, пояснете в полето за коментари.
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32.

Препоръчани ли
са предпазни мерки от одитния комитет за ограничаване заплахите
за независимост
– да
та и обективност– не
та на външни я
– неприложимо
одитор – съгласно
чл. 66 ЗНФО или
изискванията на
Етичния кодекс на
професионалните
счетоводители?

Моля, изберете един от възможните
отговори.
При отговор „неприложимо“ моля, пояснете в полето за коментари.

33.

В случай че са установени заплахи
за независимостта
и обективност та
на одитора, какви
предпазни мерки
са препоръчани от
одитния комитет
за ограничаването или елиминирането им?

Моля, изберете един от възможните
отговори.
При отговор „друго“ моля, пояснете в
полето за коментари.

34.

Пр е з о т че т н ат а
година има ли
о т к аз за изп ъ лнение на поет от – да
външния одитор – не
ангажимент за независим финансов
одит?

Моля, изберете един от възможните
отговори.
При отговор „да“ моля, пояснете в полето за коментари.

35.

Давани ли са препоръки от одитния комитет към
ръководството за – да
подо б р я в а не н а – не
системата за финансово отчитане
в предприятието?

Моля, изберете един от възможните
отговори.
При отговор „да“ моля, пояснете в полето за коментари.

36.

Давани ли са препоръки от одитния комитет към
ръководството за
подо б р я в а не н а – да
системите за въ- – не
т решен кон т рол
и управление на
риска в предприя
тието?

Моля, изберете един от възможните
отговори.
При отговор „да“ моля, пояснете в полето за коментари.

37.

Давани ли са препоръки от одитния комитет към
– да
ръководството за
– не
подо б р я в а не н а
– неприложимо
функцията вътрешен одит в предприятието?

Моля, изберете един от възможните
отговори.
При отговори „да“ или „неприложимо“
моля, пояснете в полето за коментари.

38.

Основни затруд
нения, които одит
н и я т ком и т е т е
имал при изпълнение на своите
функции.

– ползване на предложен от одитния
комитет външен регистриран одитор за
преглед на качеството преди издаване
на одиторския доклад;
– прекратяване мандата на одитора;
– друго

– комуникация с ръководството и с лицата, натоварени с общото управление
на предприятието;
– комуникация с одитора;
– недостатъчно методически указания и
насоки, свързани с работата на одитора;
– друго;
– няма

Моля, изберете един от възможните
отговори.
При отговор „друго“ моля, пояснете в
полето за коментари (възможни са повече
от един отговор).
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39.

Има ло ли е нес ъгласи я меж д у
одитния комитет
и регистрирания – да
од и т ор о т но сно – не
посоченото от
одитора в одиторския доклад?

40.

Когато е приложимо, моля, отговорете по кои
елементи от одиторския доклад е
имал несъгласия?

– ключови одиторски въпроси;
– параграф за обръщане на внимание;
– изразеното мнение;
Моля, изберете един от възможните
– базата за изразяване на мнение;
варианти и пояснете в полето за ко– изявлението относно принципа „дейстментари.
ващо предприятие“;
– друго;
– неприложимо

41.

Предложения от
носно ком у никаци ята меж д у
одитния комитет
и КПНРО.

Тук може да посочите Вашите предложения за осъществяване на по-добра и
пълноценна комуникация между одитния
комитет и КПНРО.

42.

Мнение за работата на одитния
екип по приключения одиторски Съгласно приложение – таблица № 2
анга ж имент за
п ред ход ната г о дина.

Моля, изберете един от възможните
отговори.
При отговор „да“ моля, пояснете в полето за коментари.

Приложение – Таблица № 1 (възможно е добавяне на нови редове, ако съставът е повече от
три лица):
Квалификация и опит
№
по
ред

Състав на
одитния
комитет

външен ли е
колко години опит
за и незавииме, презиме, има в областта на
сим ли е от
фамилия
счетоводството
предприятиеи/или одита
то (ДА/НЕ)

вътрешен
ли е за
предприятието
(ДА/НЕ)

От колко години
е председател/
член на одитния
комитет

Председател

–
–
–
–
–
–
–

0
1
2
3
4
5
повече от 5

– от отчетната година
– от по-рано

Член 1

–
–
–
–
–
–
–

0
1
2
3
4
5
повече от 5

– от отчетната година
– от по-рано

3.

Член 2

–
–
–
–
–
–
–

0
1
2
3
4
5
повече от 5

– от отчетната година
– от по-рано

...

...

1.

2.

Поле за коментар

...

...

...

...

...
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Приложение – Таблица № 2
Мнение за работата на одитния екип по ангажимента
(Моля, изразете мнение относно работата на регистрирания одитор във връзка с изпълнения
(приключен) през отчетната година ангажимент за задължителен финансов одит)

№
по
ред

Мнение (Моля, изберете един от
отговорите)

Въпрос

високо средно
ниво
ниво

1.

Адекватност на числеността на екипа

2.

Адекватност на времевите ресурси за изпълнение на
ангажимента

3.

Независимост на екипа

4.

Компетентност на екипа по специфични въпроси, произтичащи от предмета на дейност на предприятието и
регулаторните изисквания

5.

Безпристрастност и обективност на екипа по изпълнение на ангажимента

6.

Обхват на комуникацията на екипа с одитния комитет

7.

Своевременност на комуникацията с одитния комитет

задоволително
ниво

ниско
ниво

Приложение № 2
към чл. 6
№ по
ред

Годишен доклад за дейността на одитния
комитет
рег. номер

дата

Предприятие от обществен интерес
наименование

ЕИК

6098

НАРЕДБА № 3
от 14 юли 2020 г.

за условията и реда за съставяне и поддържане на регистъра на регистрираните одитори
Предмет
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за съставяне и поддържане на
регистър на регистрираните одитори, наричан
по-нататък за краткост „регистърът“.
Приложно поле
Чл. 2. Регистърът се създава за осигуряване
информация на обществото за лицата, които
имат правоспособност за извършване на финансов одит на финансови отчети в Република
България съгласно Закона за независимия
финансов одит.
Съставяне и поддържане на регистъра
Чл. 3. (1) Комисията за публичен надзор
над регистрираните одитори организира и поддържа регистъра на регистрираните одитори.
(2) Председателят на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
определя със заповед длъжностни лица от
администрацията на комисията, които да изпълняват функциите по приемане, съхраняване
и обработване на документите във връзка с
информацията в регистъра.

Форма на регистъра
Чл. 4. (1) Регистърът е публичен, като информацията в него се съхранява в електронна
форма, на български език и е достъпна на
официалната интернет страница на Комисията за публичен надзор над регистрираните
одитори.
(2) Регистърът се публикува и на официалната интернет страница на Института на
дипломираните експерт-счетоводители.
Вписване на регистрирани одитори
Чл. 5. (1) В регистъра се вписват физически
лица или одиторски дружества.
(2) За вписване в регистъра дипломираният експерт-счетоводител подава заявление с
информация съгласно приложение № 1, към
което се прилагат:
1. копие на дипломата за дипломиран
експерт-счетоводител;
2. документи, удостоверяващи изпълнение
на изискванията за практическо обучение съг
ласно чл. 18, ал. 1 от Закона за независимия
финансов одит;
3. декларация за добра репутация съгласно
приложение № 8;
4. декларация, съдържаща информация съг
ласно чл. 21, ал. 2 от Закона за независимия
финансов одит, съгласно приложение № 9.
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(3) За вписване на одиторските дружества
в регистъра лицата, които представляват
дружеството, подават заявление с информация съгласно приложение № 2, към което се
прилагат:
1. декларация от лицата, представляващи
дружеството, че то отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 3 от Закона за независимия
финансов одит – съгласно приложение № 7;
2. декларация от лицата, представляващи
дружеството, съдържаща информацията по
чл. 21, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит – съгласно приложение № 10;
3. декларация от физическите лица, които са
съдружници или членове на управителни или
контролни органи на одиторското дружество,
че притежават добра репутация – съгласно
приложение № 8.
(4) В 7-дневен срок от постъпването на
заявление за вписване длъжностното лице по
чл. 3, ал. 2 извършва проверка на подадените
документи от кандидата за вписване относно
съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит и на тази наредба.
Когато заявлението не отговаря на изискванията на Закона за независимия финансов одит
и на тази наредба, на заявителя се изпраща
писмено указание за отстраняване на нередовностите в 14-дневен срок от получаването му.
(5) Ако нередовностите не бъдат отстранени
в определения срок, длъжностното лице по
чл. 3, ал. 2 уведомява председателя на Комисията за публичен надзор над регистрираните
одитори, който внася документите за разглеждане на следващото заседание на комисията.
(6) Комисията за публичен надзор над
регистрираните одитори се произнася по заявлението с мотивирано решение в 30-дневен
срок от датата на подаването му. Решението
се съобщава писмено на заинтересованите
лица в 7-дневен срок от приемането му.
(7) Срокът по ал. 4 за произнасяне от
Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори започва да тече от датата на
отстраняване на нередовностите, а в случаите
по ал. 5 – от изтичане на определения срок
за отстраняването им.
(8) В случаите по чл. 20, ал. 7 от Закона
за независимия финансов одит при отмяна
от съда на отказ на Комисията за публичен
надзор над регистрираните одитори за вписване в регистъра на регистрираните одитори
вписването се извършва служебно в тридневен
срок от уведомяването за влязлото в сила
решение на съда.
(9) Заявлението и документите съответно
по ал. 2 и 3 се подават лично, по пощата с
обратна разписка или по електронен път, под
писани с електронен подпис съгласно Закона
за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги.
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Вписване в регистъра на регистрирани одитори от други държави – членки на Европейския
съюз
Чл. 6. (1) В регистъра се вписва и одитор – физическо лице или одиторско дружество
от друга държава – членка на Европейския
съюз, което отговаря на условията по чл. 22,
ал. 1 и 2 от Закона за независимия финансов
одит.
(2) Вписването в регистъра се извършва въз
основа на подадено до Комисията за публичен
надзор над регистрираните одитори писмено
заявление с информация съгласно приложение
№ 3 и приложение № 4, към което се прилагат
документи, удостоверяващи изпълнение на
изискванията на чл. 22, ал. 1 – 3 от Закона
за независимия финансов одит.
(3) Заявлението и документите по ал. 2 се
подават лично, по пощата с обратна разписка
или по електронен път, подписани с електронен подпис съгласно Закона за електронния
документ и електронните удостоверителни
услуги.
Вписване в регистъра на регистрирани одитори от трети държави
Чл. 7. (1) В регистъра се вписват и физически лица и одиторски дружества от трети
държави, които отговарят на условията по
чл. 23, ал. 1, 2 и 3 от Закона за независимия
финансов одит.
(2) Вписването в регистъра се извършва въз
основа на подадено до Комисията за публичен
надзор над регистрираните одитори писмено
заявление с информация съгласно приложение
№ 3 и приложение № 4, към което се прилагат документи, удостоверяващи изпълнение
изискванията на чл. 23, ал. 1 – 3 от Закона
за независимия финансов одит.
(3) Заявлението и документите по ал. 2 се
подават лично, по пощата с обратна разписка
или по електронен път, подписани с електронен подпис съгласно Закона за електронния
документ и електронните удостоверителни
услуги.
Отписване от регистъра
Чл. 8. (1) Регистрираният одитор се отписва
от регистъра в следните случаи:
1. подаване на заявление за заличаване на
регистрацията;
2. влязла в сила присъда за извършено
умишлено престъпление от общ характер;
3. временно лишаване от право да упражнява одиторска професия;
4. влязло в сила решение за временно изключване от Института на дипломираните
експерт-счетоводители;
5. когато одиторско дружество престане да
отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 3 от
Закона за независимия финансов одит;
6. смърт на физическото лице.
(2) Регистриран одитор, отписан от регистъра на регистрираните одитори на основание
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чл. 24, ал. 1, т. 1 от Закона за независимия
финансов одит, може да бъде вписан отново
в регистъра при изпълнение изискванията
на чл. 25 от Закона за независимия финансов одит.
Повторно вписване в регистъра
Чл. 9. (1) За повторно вписване в регистъра дипломираният експерт-счетоводител,
съответно за одиторско дружество лицата,
които го представляват, подават съответното
заявление по чл. 5, ал. 2 и 3, към което се
прилагат документи за удостоверяване изпълнението на изискванията по чл. 25, ал. 1 от
Закона за независимия финансов одит.
(2) При повторно вписване на регистриран одитор – физическо лице, или съответно
на одиторското дружество се дава същият
регистрационен номер, който е бил преди
отписването.
(3) Заявлението и документите по ал. 1 се
подават лично, по пощата с обратна разписка
или по електронен път, подписани с електронен подпис съгласно Закона за електронния
документ и електронните удостоверителни
услуги.
Информация в регистъра
Чл. 10. (1) За регистрираните одитори – физически лица, в регистъра се съдържа следната
информация:
1. имената по документ за самоличност,
адрес за кореспонденция, регистрационен
номер и информация за интернет страница
(ако е приложимо);
2. наименование, единен идентификационен
код, седалище, адрес на управление и интернет
страница (ако е приложимо) на търговското
дружество, чрез което се упражнява одиторската професия;
3. наименование, единен идентификационен
код, седалище, адрес на управление, интернет
страница (ако е приложимо) и регистрационен
номер на одиторското дружество, в което лицето участва като съдружник или упражнява
одиторска професия;
4. имената и адресите за кореспонденция
на всички регистрирани одитори, които са
свързани като съдружници или по друг начин
с регистрирания одитор;
5. всяка друга регистрация като регистриран одитор в друга държава – членка на
Европейския съюз, и/или като одитор в трета
държава, включително регистрационният номер и наименованието на компетентния орган
в държавата, регистрирала лицето;
6. вписаните по реда на чл. 23, ал. 1 от
Закона за независимия финансов одит одитори
и одиторски дружества от трети държави се
отбелязват изрично като одитори и одиторски дружества от трети държави, а не като
регистрирани одитори.
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(2) За регистрираните одитори – одиторски
дружества, в регистъра се съдържа следната
информация:
1. наименование, единен идентификационен
код и регистрационен номер;
2. правно-организационна форма;
3. данни за всеки съдружник, за размера на
неговите дялове и видът на отговорността му;
4. лице за контакт, информация за връзка
и интернет страница (ако е приложимо);
5. седалище и адрес на управление;
6. адресите на всички офиси на дружеството
в страната;
7. имената и адресите за кореспонденция
на всички съдружници и регистрационен номер на съдружниците, които са регистрирани
одитори;
8. имената, адресите за кореспонденция и
регистрационните номера на регистрираните
одитори, които са в договорни отношения с
одиторското дружество;
9. имената и адресите на членовете на
управителните или контролните органи на
одиторското дружество, които са регистрирани
одитори, включително и на прокуристите на
одиторското дружество;
10. имената и адресите на всички регистрирани одитори, които са свързани като
съдружници или по друг начин с одиторското
дружество;
11. членството в одиторска мрежа и списък
на имената и адресите на дружествата – членове или свързани с одиторската мрежа, или
указание за мястото, където такава информация е публично достъпна;
12. всяка друга регистрация като регистриран одитор в друга държава – членка на
Европейския съюз, и/или като одитор в трета държава, включително регистрационният
номер и наименованието на компетентния
орган в държавата, регистрирал дружеството.
(3) В регистъра се вписва и информация за:
1. отписване от регистъра, както и основанията за това;
2. наложените на регистрираните одитори
административни наказания с влезли в сила
наказателни постановления;
3. влязлото в сила решение на Комисията
за публичен надзор над регистрираните одитори за приложена надзорна мярка по чл. 89,
ал. 2, т. 5, 6, 7 или 8 от Закона за независимия
финансов одит, включително срока за нейното
прилагане;
4. влязлото в сила решение за наложена
дисциплинарна мярка по чл. 40, ал. 3, т. 5 или
6 от Закона за независимия финансов одит,
включително срока за нейното прилагане;
5. оценката по чл. 87, ал. 8 от Закона за
независимия финансов одит;
6. временно неупражняване на професи
онална дейност, различно от т. 3 и 4.
(4) Публичната информация по ал. 3 се
оповестява, както следва:
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1. информацията по т. 1 се актуализира в
7-дневен срок от узнаването и се архивира;
2. информацията по т. 2 се публикува в
едномесечен срок от влизане в сила на наказателното постановление за налагане на
административното наказание и остава публична в продължение на 5 години;
3. информацията по т. 3 се публикува в
едномесечен срок от влизане в сила на решението за прилагане на надзорната мярка
и остава публична през срока на нейното
действие;
4. информацията по т. 4 се публикува в
едномесечен срок от влизане в сила на решението за налагане на дисциплинарната
мярка, включително и произтичащите от нея
последици, и остава публична през срока на
нейното действие;
5. информацията по т. 5 се публикува в
14-дневен срок от датата на решението на
Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, с което оценката е определена,
и остава публична до приемането на решение
за нова оценка;
6. информацията по т. 6 се публикува в
7-дневен срок от получаване на уведомлението
в комисията.
Вписване на промени в регистъра
Чл. 11. (1) При промяна в подлежащите на
вписване обстоятелства лицата по чл. 10, ал. 1
и 2 в 7-дневен срок от настъпването є уведомяват писмено Комисията за публичен надзор
над регистрираните одитори чрез попълване
на информацията съгласно приложение № 5
и приложение № 6.
(2) Вписването на промени в регистъра
се осъществява чрез електронна платформа,
публикувана на интернет страницата на Комисията за публичен надзор над регистрираните
одитори https://www.e-cposa.bg/.
(3) Комисията за публичен надзор над
регистрираните одитори предоставя достъп
до електронната платформа по ал. 2 в едномесечен срок от датата на първоначалното
вписване на регистрирания одитор в регистъра. Достъпът се осигурява чрез посочената
от регистрирания одитор електронна поща за
контакт в съответното заявление за първоначално вписване в регистъра.
(4) Заявлението и документите по ал. 1 се
подават лично, по пощата с обратна разписка
или по електронен път, подписани с електронен подпис съгласно Закона за електронния
документ и електронните удостоверителни
услуги.
(5) Всяко подадено по реда на ал. 2 уведомление получава уникален регистрационен
номер, който се визуализира в съответния
потребителски профил на електронната платформа в списъка с подадени документи от
регистрирания одитор.
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Сигурност на информацията
Чл. 12. (1) Системата за управление на
сигурността на информацията от регистъра
осигурява ефективно управление на поверителност та, целост та и на личност та на
информацията в съответствие с принципите
на стандартите за управление сигурността на
информацията.
(2) Електронната платформа осигурява
проследимост на информацията по отношение
на идентифициране на лицата и хронология
на данните за достъп и извършени промени.
(3) Информацията от електронната платформа се архивира ежедневно на мрежово
устройство за архивиране на данни.
(4) За постигане на целите по ал. 1 председателят на Комисията за публичен надзор над
регистрираните одитори организира извършването на външен ИТ одит на информационната
система по поддържане на регистъра веднъж
на всеки три години.
Архивиране на информацията на хартиен
носител
Чл. 13. (1) Подадените заявления за вписване заедно с приложените към тях документи, писмените уведомления за промяна в
обстоятелствата, заявленията за отписване и
за повторно вписване, както и всички други
документи на хартиен носител, съдържащи
информация, свързана с поддържането на регистъра, се съхраняват в специално създаден
за целта архив за срок 10 години от датата
на отписване от регистъра на съответния
регистриран одитор.
(2) За приемане, съхраняване, обработване
и използване на документите от архива се
осигуряват подходящи помещения и шкафове
с ограничен достъп.
(3) Достъп до архива имат само длъжностните лица, определени по реда на чл. 3, ал. 2,
а в тяхно отсъствие – друго длъжностно лице,
определено със заповед на председателя на
Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Комисията за публичен надзор над
регистрираните одитори организира извършването на външен ИТ одит на информационната система по поддържане на регистрите в
6-месечен срок от приемането на тази наредба.
§ 2. Тази наредба е приета от Комисията
за публичен надзор над регистрираните одитори на основание чл. 20, ал. 8 от Закона за
независимия финансов одит.
§ 3. Тази наредба е приета от Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори
с Решение № 103 от 14.07.2020 г.
Председател:
Огнян Симеонов
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Приложение № 1
ДО
КОМИСИЯТА ЗА
ПУБЛИЧЕН НАДЗОР
НА Д РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване в регистъра по чл. 20 от Закона
за независимия финансов одит на регистриран одитор – физическо лице
От _________________________________________
Адрес за кореспонденция: _________________
___________________________________________________
Телефон за контакт: __________________________
Електронна поща: _____________________________
ЕГН _____________________________________
Лична карта № __________________________, издадена от ___________________________ на _____________ г.
Диплома за експерт-счетоводител
№ _________________ от _________________________ г.
Заявявам, че желая да бъда вписан/а в
регистъра на регистрираните одитори – физически лица, съгласно чл. 20 от Закона за
независимия финансов одит.
Приложения:
1. Копие на дипломата за дипломиран
експерт-счетоводител.
2. Документи, удостоверяващи изпълнение
на изискванията за практическо обучение съг
ласно чл. 18, ал. 1 от Закона за независимия
финансов одит.
3. Декларация за добра репутация.
4. Декларация, съдържаща информация
съгласно чл. 21, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит.
Дата:

Подпис:
________________________________
(име, фамилия)

Приложение № 2
ДО
КОМИСИЯТА ЗА
ПУБЛИЧЕН НАДЗОР
НА Д РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване в регистъра по чл. 20 от Закона
за независимия финансов одит на регистриран
одитор – одиторско дружество
От _______________________________________________________ ,
ЕГН _____________________________ , лична карта
№ ____________ , издадена от _________________ на
_____________ г., в качеството ми на представ
ляващ дружеството __________________________
_________________________ , телефон за контакт:
__________________, електронна поща: __________
___________________________________________________

ВЕСТНИК
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Заявявам, че желая _________________________
__________________________________________________
със седалище и адрес на управление ____________
__________________________________________________,
ЕИК _______________________ , да бъде вписано в
регистъра на регистрираните одитори – одиторски дружества, съгласно чл. 20 от Закона
за независимия финансов одит.
Приложения:
1. Декларация от лицата, представляващи
дружеството, че то отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 3 от Закона за независимия
финансов одит.
2. Декларация от лицата, представляващи
дружеството, съдържаща информацията по
чл. 21, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит.
3. Декларация от физическите лица, които
са съдружници или членове на управителни
или контролни органи на одиторското дружество, че притежават добра репутация.
Дата:

Подпис:
________________________________
(име, фамилия)

Приложение № 3
ДО
КОМИСИЯТА ЗА
ПУБЛИЧЕН НАДЗОР
НА Д РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ
ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване в регистъра по чл. 20 от Закона
за независимия финансов одит на регистриран
одитор – физическо лице, от държава – членка
на Европейския съюз, или от трета държава
От _________________________________________
Адрес за кореспонденция: _________________
___________________________________________________
Телефон за контакт: __________________________
Електронна поща: _____________________________
ЕГН _____________________________________
Лична карта № __________________________, издадена от ___________________________ на _____________ г.
Регистриран одитор № _________________ от
регистъра на одиторите при ____________________
_____________________________________________________
Заявявам, че желая да бъда вписан/а в
регистъра на регистрираните одитори – физически лица, съгласно чл. 20 от Закона за
независимия финансов одит.
Приложения:
1. Декларация съгласно чл. 21, ал. 2 от
Закона за независимия финансов одит.
2. Декларация за добра репутация.
3. Документи за положени изпити съгласно
чл. 22, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит (ако е приложимо).
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4. Документи съгласно чл. 23, ал. 1 от
Закона за независимия финансов одит (ако
е приложимо).
5. Документи, удостоверяващи, че лицето отговаря на изисквания, равностойни на
предвидените в чл. 13 – 19 и чл. 20, ал. 2 от
Закона за независимия финансов одит (ако
е приложимо).
6. Удостоверение за регистрация, издадено не по-рано от три месеца от датата на
подаване на заявлението от компетентния
орган на държавата членка по произход (ако
е приложимо).
Дата:

ВЕСТНИК

4. Документи съгласно изискванията на
чл. 23, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит (ако е приложимо).
5. Удостоверение за регистрация, издадено не по-рано от три месеца от датата на
подаване на заявлението от компетентния
орган на държавата членка по произход (ако
е приложимо).
Дата:

Приложение № 5
ДО
КОМИСИЯТА ЗА
ПУБЛИЧЕН НАДЗОР
НА Д РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

(име, фамилия)

Приложение № 4

ЗАЯВЛЕНИЕ
за вписване в регистъра по чл. 20 от Закона
за независимия финансов одит на регистриран одитор – одиторско дружество, от държава – членка на Европейския съюз, или от
трета държава
От _______________________________________________________ ,
ЕГН _____________________________ , лична карта
№ _____________, издадена от _________________ на
_____________ г., в качеството ми на представ
ляващ дружеството __________________________
_________________________ , телефон за контакт:
__________________, електронна поща: __________
___________________________________________________
Заявявам, че желая _________________________
__________________________________________________
със седалище и адрес на управление ____________
__________________________________________________,
ЕИК _______________________ , да бъде вписано в
регистъра на регистрираните одитори – одиторски дружества, съгласно чл. 20 от Закона
за независимия финансов одит.
Приложения:
1. Декларация от лицата, представляващи
дружеството, съдържаща информацията по
чл. 21, ал. 3 от Закона за независимия финансов одит.
2. Декларация от лицата, представляващи
дружеството, че то отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 3 от Закона за независимия
финансов одит.
3. Декларация за добра репутация от физическите лица, които са съдружници или
членове на управителните или контролните
органи на дружеството.

Подпис:
________________________________
(име, фамилия)

Подпис:
________________________________

ДО
КОМИСИЯТА ЗА
ПУБЛИЧЕН НАДЗОР
НА Д РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ

БРОЙ 74

У ВЕДОМЛЕНИЕ
за п р ом я на на под леж а щ и на вп исва не
обстоятелства за регистрирани одитори –
физически лица
От регистрирания одитор ________________
______________________________ – рег. № ______ от
регистъра по чл. 20 от Закона за независимия
финансов одит.
Уведомявам ви за следната промяна в подлежащи на вписване в регистъра по чл. 20 от
Закона за независимия финансов одит данни:
1. Адрес за кореспонденция: _______________
__________________________________________________
2. Телефон за контакт: ______________________
3. Друго: _____________________________________
Приложения:
1. ________________________________________________ ;
2. ________________________________________________ ;
3. ________________________________________________ .
Дата:

Декларатор:
________________________________
(име, фамилия)

Приложение № 6
ДО
КОМИСИЯТА ЗА
ПУБЛИЧЕН НАДЗОР
НА Д РЕГИСТРИРАНИТЕ ОДИТОРИ
У ВЕДОМЛЕНИЕ
за промяна на подлежащи на вписване обстоятелства за регистрирани одитори – одиторски
дружества
От _______________________________________________________ ,
ЕГН _____________________________ , лична карта
№ _____________, издадена от _________________ на
_____________ г., в качеството ми на представ
ляващ дружеството __________________________
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_________________________ , телефон за контакт:
__________________, електронна поща: __________
___________________________________________________
Уведомявам ви за следната промяна в подлежащи на вписване в регистъра по чл. 20 от
Закона за независимия финансов одит данни:
1. Адрес за кореспонденция: ______________
__________________________________________________
2. Телефон за контакт: ________________________
3. Друго: ______________________________________
Приложения:
1. ________________________________________________ ;
2. ________________________________________________ ;
3. ________________________________________________ .
Дата:

Декларатор:
________________________________
(име, фамилия)

Приложение № 7
Д Е К Л А РА Ц И Я
по чл. 7, ал. 3 от Закона за независимия
финансов одит
Долуподписаният/ата _____________________
_________________________________________________
в качеството ми на представляващ дружеството
___________________________________________________________ ,
ЕГН _____________________________________________________ ,
лична карта № _____________, издадена от _______
___________________________________на _____________ г.,
ДЕКЛАРИРАМ,
че дружеството отговаря на изискванията на
чл. 7, ал. 3 от Закона за независимия финансов
одит за вписване в регистъра на регистрираните одитори – одиторски дружества.
Дата:

Декларатор:
________________________________
(име, фамилия)

Приложение № 8
Д Е К Л А РА Ц И Я
за добра репутация
Долуподписаният/ата ________________________
____________________________________________________,
Е Г Н ___________________________ , л и ч н а к а р т а
№ _____________, издадена от ______________
на _____________ г.,
ДЕКЛАРИРАМ,
че не съм осъждан/а за умишлено престъп
ление от общ характер и не съм лишен/а от
право да упражнявам одиторска професия
или дейност или други подобни професии
или дейности в областта на финансите и
счетоводството.
Дата:

Декларатор:
________________________________
(име, фамилия)

ВЕСТНИК
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Приложение № 9
Д Е К Л А РА Ц И Я
по чл. 21, ал. 2 от Закона за независимия
финансов одит
Дол у подписани ят/ата ___________________
________________________________________________
в качеството ми на представляващ дружеството
___________________________________________________________ ,
ЕГН _____________________________________________________ ,
лична карта № ____________ , издадена от _______
___________________________________на _____________ г.,
ДЕКЛАРИРАМ
следната информация по чл. 21, ал. 2 от
Закона за независимия финансов одит:
1. Имена по документ за самоличност –
________________________________________________________ .
2. Адрес за кореспонденция – ______________
___________________________________________________________ .
3. Информация за интернет страница (ако
е приложимо) – ____________________________________ .
4. Наименование, единен идентификационен код, седалище, адрес на управление и интернет страница (ако е приложимо) на търговското дружество, чрез което се упражнява одиторската професия – _____________________________ .
5. Наименование, единен идентификационен код, седалище, адрес на управление,
интернет ст раница (ако е прилож имо) и
регистрационен номер на одиторското дружество, в което участвам като съдружник
или упражнявам одиторската професия –
__________________________________________________.
6. Имената и адресите за кореспонденция на всички регистрирани одитори, които
са свързани като съдружници или по друг
начин с мен кат о рег ист ри ран оди т ор –
_________________________________________________ .
7. Всяка друга регистрация като регистриран одитор в друга държава – членка на
Европейския съюз, и/или като одитор в трета държава, включително регистрационния
номер и наименованието на компетентния
орган в държавата, регистрирала лицето –
___________________________________________________.
Дата:

Декларатор:
________________________________
(име, фамилия)

Приложение № 10
Д Е К Л А РА Ц И Я
по чл. 21, ал. 3 от Закона за независимия
финансов одит
Дол у подписани ят/ата ___________________
________________________________________________
в качеството ми на представляващ дружеството
___________________________________________________________ ,
ЕГН _____________________________________________________ ,
лична карта № ____________ , издадена от _______
________________________________ на _____________ г.,
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ДЕКЛАРИРАМ
следната информация по чл. 21, ал. 2 от
Закона за независимия финансов одит:
1. наименование, единен идентификационен код и регистрационен номер на дружеството – __________________________________ ;
2. правно-организационна форма на дружеството – __________________________________ ;
3. данни за всеки съдружник, за размера на
неговите дялове и вида на отговорността му –
_____________________________________________;
4. лице за контакт, информация за връзка и
интернет страница на дружеството (ако е приложимо) – _________________________________ ;
5. седалище и адрес на управление на дружеството – ___________________________________ ;
6. адресите на всички офиси на дружеството
в страната – ________________________________ ;
7. имената и адресите за кореспонденция
на всички съдружници и регистрационен номер на съдружниците, които са регистрирани
одитори – _________________________________ ;
8. имената, адресите за кореспонденция и
регистрационните номера на регистрираните
одитори, които са в договорни отношения с дружеството – _________________________________;

ВЕСТНИК
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9. имената и адресите на членовете на
управителните или контролните органи на
дружеството, които са регистрирани одитори –
_________________________________________________;
10. имената и адресите на всички регистрирани одитори, които са свързани като
съдружници или по друг начин с дружеството –
_________________________________________________;
11. членството в одиторска мрежа и списък на имената и адресите на дружествата – членове или свързани с одиторската
мрежа, или указание за м ястото, където
такава информация е публично достъпна –
_________________________________________________;
12. всяка друга регистрация като регистриран одитор в друга държава – членка на
Европейския съюз, и/или като одитор в трета
държава, включително регистрационния номер
и наименованието на компетентния орган
в държавата, регистрирала дружеството –
_________________________________________________.
Дата:

Декларатор:
________________________________
(име, фамилия)

6099
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-72
от 11 август 2020 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 1, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във
връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г.
за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по мотивирано
предложение от директора на Професионална
гимназия по строителство и архитектура „Кольо
Фичето“ – гр. Ямбол, след решение на педагогическия съвет, отразено в протокол № 14 от
15.07.2020 г., становище на Регионалното управ
ление на образованието – Ямбол, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на министъра на
образованието и науката, и при спазване изиск
ванията на чл. 31, ал. 1 от ЗПУО и чл. 8, т. 1,
буква „а“ от наредбата определям наименованието
на Професионална гимназия по строителство и
архитектура „Кольо Фичето“ – гр. Ямбол, както
следва: Гимназия по строителство и архитектура,
графика и дизайн „Кольо Фичето“ – гр. Ямбол,
община Ямбол, област Ямбол.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
6084

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1778
от 7 август 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „а“, чл. 4, ал. 1 и чл. 22г, ал. 3 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол,
чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 6 от
Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол и протоколно
решение № 6149 от 7.08.2020 г. на изпълнителния
съвет Агенцията за публичните предприятия и
контрол открива процедура за приватизационна продажба на сграда с идентификатор 68134.
709.460.6 със застроена площ 114 кв. м, сграда с
идентификатор 68134.709.460.7 със застроена площ
847 кв. м и сграда с идентификатор 68134.709.460.8
със застроена площ 166 кв. м, разположени в
поземлен имот с идентификатор 68134.709.460,
намиращ се в район „Слатина“, гр. София, област
София, обособена част от имуществото на „Транспортно строителство и възстановяване“ – ЕАД,
гр. София.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
6086

РЕШЕНИЕ № 1779
от 10 август 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3
от Закона за приватизация и следприватизационен контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1,
т. 13 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия
и контрол и протоколно решение № 6153 от
10.08.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за публичните предприятия и контрол открива
процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост с
предоставени права за управление на областния
управител на област Русе, представл яващ: сграда
с идентификатор 63427.1.64.12 със застроена площ
505 кв. м и сутерен със застроена площ 348 кв. м,
разположена в поземлен имот с идентификатор
63427.1.64, намиращ се на ул. Алея Възраждане
№ 2, гр. Русе, община Русе, област Русе.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
6087
РЕШЕНИЕ № 1780
от 10 август 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол
във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията за
публичните предприятия и контрол и протоколно
решение № 6154 от 10.08.2020 г. на изпълнителния
съвет Агенцията за публичните предприятия и
контрол открива процедура за приватизационна
продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост с предоставени права за управление на
областния управител на област Бургас, представ
ляващ: сграда с идентификатор 72727.10.168.2 със
застроена площ 180 кв. м, разположена в поземлен
имот с идентификатор 72727.10.168, намиращ се в
землището на с. Тополица, местност Къркатлъка,
община Айтос, област Бургас.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
6088
РЕШЕНИЕ № 1781
от 10 август 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 5, чл. 22г, ал. 3 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол, чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 6
от Устройствения правилник на Агенцията за
публичните предприятия и контрол във връзка
с Решение № 404 от 18.06.2020 г. на Министерския съвет и протоколно решение № 6155 от
10.08.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за публичните предприятия и контрол открива
процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост с
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предоставени права за управление на областния
управител на област Шумен, представляващ:
сграда с идентификатор 83510.87.23.1 със застроена площ 758 кв. м и сграда с идентификатор
83510.87.23.2 със заст роена п лощ 206 к в. м,
разположени в поземлен имот с идентификатор
83510.87.23, намиращ се в местността Висока поляна, гр. Шумен, община Шумен, област Шумен.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
6089

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 187
от 29 май 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява изменение на общ устройствен план на община Благоевград, одобрен с
Решение № 27 по протокол № 3 от 25.02.2011 г.
на Общинския съвет – Благоевград, за имот с
идентификатор 07377.95.54, местност Полето,
землище на с. Българчево, община Благоевград,
с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона – „Пп“, и устройствени
показатели: височина на застрояване – до 10 м;
максимална стойност на Кинт. – 2,5; плътност на
застрояване – макс. 60 %; минимална озеленена
площ – 20 %.
Председател:
А. Тодоров
6071

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 210
от 30 юли 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 5,
ал. 2, чл. 26, ал. 1 и 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3,
т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 5, ал. 2 от Наредбата
за възлагане извършването на дейности, свързани
с подготовката за приватизация или със следпри
ватизационния контрол, включително процесуално представителство (НВИДСППСПКПП), чл. 21,
т. 11 и чл. 23 от Наредба № 19 на Общинския
съвет – гр. Казанлък, за общинските търговски
дружества, общинските предприятия и за реда
за упражняване на правата на собственост върху
общинската част на капитала на търговските дружества Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
I. Открива процедури, както следва:
1. Процедура за приватизация и определя
метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване, за недвижим имот,
собственост на „Балканинвест“ – ЕООД, ЕИК
833066624, със седалище и адрес на управление
К азан л ък, ул. Славянска № 10, п редставл яващ имот с площ 2022 кв. м, с идентификатор
35167.505.117, който по действащия поземлен
план представлява УПИ XVIII-117 в кв. 335 по
плана на гр. Казанлък, одобрен с Решение № 434
от 2006 г. на Общинския съвет – гр. Казанлък,
ведно с построената в него едноетажна сграда,
масивна конструкция, построена 1958 г., с площ
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297 кв. м, с идентификатор 35167.505.117.1, състояща се от – дърводелска работилница, битова
стая и склад, при граници на имота: 35167.505.148,
35167.505.147, 35167.505.168, 35167.505.8730, за който
е съставен АЧОС № 934/3.01.2005 г. по реда на
чл. 30, ал. 4 от ППЗОС (отм.), вписан в службата
по вписванията на 14.02.2005 г. с вх. № 1051, № 84,
том II, н.д. № 465.
2. Процедура за приватизация и определя
метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване, за недвижим имот,
собственост на „Балканинвест“ – ЕООД, ЕИК
833066624, със седалище и адрес на управление
Казанлък, ул. Славянска № 10, с площ 54 кв. м,
представляващ сграда – обект „Машинно помещение „Химическо чистене“ в поземлен имот с
идентификатор 35167.502.8340 в кв. 188 по плана на
гр. Казанлък, построена 1984 г., с площ 54 кв. м,
състояща се от две помещения – офис-приемна и
машинно помещение, при съседи: 35167.502.9192,
35167.502.5948, 35167.502.209, 35167.502.5945, с административен адрес: ул. Дондуков № 8, за който
е съставен АЧОС № 931/3.01.2005 г. по реда на
чл. 30, ал. 4 от ППЗОС (отм.), вписан в службата
по вписванията на 14.02.2005 г. с вх. № 1048, № 81,
том II, н.д. № 462.
II. Упълномощава управителя на „Балканинвест“ – ЕООД, да извърши всички необходими действия по провеждане на процедура
за възлагане чрез пряко договаряне по реда на
НВИДСППСПКПП, изготвянето на анализи на
правното състояние, информационни меморандуми, оценки на имотите.
III. Задължава управителя на „Балканинвест“ – ЕООД, след изготвяне на разработките
по т. II да ги предложи за утвърждаване от Общинския съвет – гр. Казанлък.
Председател:
Н. Златанов
6085

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-175
от 31 юли 2020 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи, чл. 28б, ал. 8
от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
(ППЗСПЗЗ), протокол № РД-18-200 от 15.11.2019 г.,
протокол № РД-18-42(1) от 13.03.2020 г. и протокол № РД-18-114 от 27.07.2020 г. на комисията по
чл. 28б от ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните имоти в мащаб 1:1000 и регистъра
към него за землището на с. Полска Скакавица,
община Кюстендил, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
В. Янев
6009
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ЗАПОВЕД № ТУ-124
от 7 август 2020 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ във
връзка с чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ и т. 3.7 от
заповеди № РД-46-494 от 22.08.2003 г. на МЗГ и
№ РД-02-14-454 от 22.08.2003 г. на МРРБ за техническите изисквания и условията за контрол към
плановете по § 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 32,
ал. 1 от Закона за администрацията одобрявам
план на новообразуваните имоти (ПНИ) в мащаб
М 1:1000 на земеделски земи, предоставени на
граждани въз основа на актове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ,
за поземлени имоти (ПИ) в землището на с. Славовица, ЕКАТТЕ 67009, община Септември, област
Пазарджик:
– П И с и д е н т и ф и к а т о р и 67 0 0 9. 2 0 . 510 ,
67009.15.239, 67009.15.235 и 67009.20.274 в местност Славовица;
– ПИ с идентификатор 67009.18.231 в местност Завоя,
по влязлата в сила КККР за землището на
с. Славовица, община Септември, област Пазарджик, одобрена със Заповед № РД-18-1039 от
2.05.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на област
Пазарджик пред Районния съд – Пазарджик, в
14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ съгласно § 19, ал. 1 от
ЗИДАПК.
Областен управител:
Ст. Мирев
6066

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 165
от 30 юли 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във
връзка с ал. 2, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 1, ал. 2, т. 6,
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от
ЗПСК, чл. 5, 6, 8 и 9 от Наредбата за търговете и
конкурсите, приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г.,
и Решение № 41 от 27.02.2020 г., взето с протокол
№ 2 на Общинския съвет – гр. Пазарджик, Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
1. Приема приложените към предложението на кмета на община Пазарджик: анализ на
правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на общински
нежилищни имоти, невключени в имуществото
на общински търговски дружества, които се
използват за стопански цели, представляващи
търговски комплекс, а именно: поземлен имот с
идентификатор 55155.503.1452 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик,
одобрени със Заповед № РД-18-97 от 28.10.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК, последно
изменение със Заповед № 18-4051 от 8.06.2017 г.
на началника на СГКК – Пазарджик, адрес на
поземления имот: Пазарджик, п.к. 4400, ул. Екзарх
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Йосиф, площ 116 кв. м, трайно предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за търговски обект, комплекс, стар
идентификатор: 55155.503.9553; 55155.503.9552,
номер по предходен план: 5039586, квартал: 345,
парцел: ІІ-880, съседи: 55155.503.406, 55155.503.9552,
55155.503.9553, 55155.503.407, актувани с акт за
частна общинска собственост № 4672/1.12.2016 г.,
вписан в дв. вх. рег. № 12725 от 19.12.2016 г., акт
№ 140, том 41, при Агенцията по вписванията – Служба по вписванията – Пазарджик, и
– самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.407.5.1 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Пазарджик,
одобрени със Заповед № РД-18-97 от 28.10.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК, последно
изменение със Заповед № 18-4051 от 8.06.2017 г.
на началника на СГКК – Пазарджик, с адрес на
имота: Пазарджик, п.к. 4400, ул. Екзарх Йосиф
№ 6, ет. -1, самостоятелният обект се намира
в сграда № 5, разположена в поземлен имот с
идентификатор 55155.503.407, предназначение на
самостоятелния обект: за обществено хранене,
брой нива на обекта: 1, посочена в документа
площ: 263,04 кв. м, прилежащи части: тоалетна
№ 3 с антре № 2 към нея, с обща площ 3,58 кв. м,
1/2 ид. част (7,16 кв. м) от преддверие, цялото с
площ 14,32 кв. м и припадащите се ид. части от
общ. части на сградата и от отстъпеното право
на строеж, съседни самостоятелни обекти на
сградата: на същия етаж: 55155.503.407.5.2, под
обекта: няма, над обекта: няма, стар идентификатор: няма, актуван с акт за частна общинска
собственост № 5141/12.04.2018 г., вписан в дв.
вх. рег. № 5461 от 12.07.2018 г., акт № 26, том 18,
при Агенцията по вписванията, Служба по вписванията – Пазарджик.
2. Дава съгласие да се продадат чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на ЗПСК гореописаните общински нежилищни имоти.
2.1. Наименование и обект на търга – общински
нежилищни имоти, невключени в имуществото
на общински търговски дружества, които се
използват за стопански цели, представляващи
търговски комплекс, а именно: поземлен имот с
идентификатор 55155.503.1452 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик,
одобрени със Заповед № РД-18-97 от 28.10.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК, последно
изменение със Заповед № 18-4051 от 8.06.2017 г.
на началника на СГКК – Пазарджик, адрес на
поземления имот: Пазарджик, п.к. 4400, ул. Екзарх
Йосиф, площ 116 кв. м, трайно предназначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за търговски обект, комплекс, стар
индетификатор: 55155.503.9553; 55155.503.9552,
номер по предходен план: 5039586, квартал: 345,
парцел: ІІ-880, съседи: 55155.503.406, 55155.503.9552,
55155.503.9553, 55155.503.407, актувани с акт за
частна общинска собственост № 4672/1.12.2016 г.,
вписан в дв. вх. рег. № 12725 от 19.12.2016 г., акт
№ 140, том 41, при Агенцията по вписванията – Служба по вписванията – Пазарджик, и
– самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.407.5.1 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Пазарджик,
одобрени със Заповед № РД-18-97 от 28.10.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК, последно
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изменение със Заповед № 18-4051 от 8.06.2017 г.
на началника на СГКК – Пазарджик, с адрес на
имота: Пазарджик, п.к. 4400, ул. Екзарх Йосиф
№ 6, ет. -1, самостоятелният обект се намира
в сграда № 5, разположена в поземлен имот с
идентификатор 55155.503.407, предназначение на
самостоятелния обект: за обществено хранене,
брой нива на обекта: 1, посочена в документа
площ: 263,04 кв. м, прилежащи части: тоалетна
№ 3 с антре № 2 към нея, с обща площ 3,58 кв. м,
1/2 ид. част (7,16 кв. м) от преддверие, цялото с
площ 14,32 кв. м и припадащите се ид. части от
общ. части на сградата и от отстъпеното право
на строеж, съседни самостоятелни обекти на
сградата: на същия етаж: 55155.503.407.5.2, под
обекта: няма, над обекта: няма, стар идентификатор: няма, актуван с акт за частна общинска
собственост № 5141/12.04.2018 г., вписан в дв.
вх. рег. № 5461 от 12.07.2018 г., акт № 26, том 18,
при Агенцията по вписванията, Служба по вписванията – Пазарджик.
2.2. Начална тръжна цена: 180 000 лв. (в т.ч.
земя – 24 400 лв., и самостоятелен обект в сграда – 155 600 лв.).
2.3. Стъпка на наддаване: 1800 лв., представ
ляваща 1 на сто от началната тръжна цена.
2.4. Размер на депозита: 162 000 лв., която
сума следва да бъде постъпила в банковата сметка, посочена в тръжната документация, в срок
до 17 ч. на 28-ия ден включително от датата на
обнародване на настоящото решение в „Държавен вестник“. Ако последният ден от срока е
неприсъствен, срокът изтича в първия следващ
присъствен ден.
2.5. Тръжната документация (включваща и
информационния меморандум) се закупува на
гише „Ксерокс“ в Центъра за информация и услуги
на гражданите, намиращ се в партерния етаж на
сградата на общинската администрация – Пазарджик, бул. България № 2, Пазарджик. Цената на
тръжната документация е 500 лв.
2.6. Срокът за закупуване на тръжната документация е до 17 ч. на 12-ия ден от датата на
обнародване на настоящото решение в „Държавен вестник“. Ако последният ден от срока е
неприсъствен, срокът изтича в първия следващ
присъствен ден.
2.7. Срокът за подаване на предложения за
участие в търга е до 17 ч. на 28-ия ден включително от датата на обнародване на настоящото
решение в „Държавен вестник“. Ако последният
ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в
първия следващ присъствен ден. Предложения
та се подават в деловодството на Общинския
съвет – гр. Пазарджик, намиращо се на 13-ия
етаж в сградата, намираща се в Пазарджик,
бул. България № 2.
2.8. Срокът за оглед на недвижимите имоти,
обект на тази приватизация, е до 17 ч. на 28-ия
ден включително от датата на обнародване на
настоящото решение в „Държавен вестник“. Ако
последният ден от срока е неприсъствен, срокът
изтича в първия следващ присъствен ден.
2.9. Търгът ще се проведе в „Заседателна
зала“, намираща се на 2-рия етаж в сградата
на общинската администрация – Пазарджик,
бул. България № 2, Пазарджик, с начален час

ВЕСТНИК

БРОЙ 74

11 ч., на 31-вия ден от датата на обнародване на
настоящото решение в „Държавен вестник“. Ако
този ден е неприсъствен, търгът ще се проведе
на първия следващ присъствен ден.
2.10. Предварителни квалификационни изиск
вания към участниците в търга – няма.
2.11. В публичния търг с явно наддаване могат
да участват при равни условия всички физически
и юридически лица, с изключение на:
– дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица по чл. 3, т. 9 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от
тях лица и техните действителни собственици,
включително чрез пряко и/или косвено участие;
– физическите и юридическите лица, членовете
на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона
за информация относно необслужвани кредити,
освен ако са погасили задълженията си;
– лицата с непогасени парични задължения
към Община Пазарджик и публични задължения
по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
В случай че участниците са търговци по смисъла на Търговския закон или юридически лица,
които не са търговци по смисъла на Търговския
закон, допълнително изискване е да не са в
производство по ликвидация, да не са обявени
в несъстоятелност и да не са в производство по
несъстоятелност.
2.12. Собствеността върху обекта, предмет на
приватизацията, се прехвърля след заплащане
на достигнатата на търга цена и подписване на
приватизационния договор.
3. Утвърждава тръжната документация – приложение № 1.
4. Определя комисия за организирането и
провеждането на търга в състав от 7 членове.
Определя възнаграждение за всеки член на
комисията по 100 лв.
Председател:
Х. Харалампиев
5968
РЕШЕНИЕ № 166
от 30 юли 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във
връзка с ал. 2, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 1, ал. 2, т. 6,
чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от
ЗПСК, чл. 5, 6, 8 и 9 от Наредбата за търговете и
конкурсите, приета с ПМС № 213 от 25.09.2003 г.,
и Решение № 42 от 27.02.2020 г., взето с протокол
№ 2 на Общинския съвет – гр. Пазарджик, Общинският съвет – гр. Пазарджик, реши:
1. Приема приложените към предложението
на кмета на община Пазарджик: анализ на правното състояние, информационен меморандум и
приватизационна оценка на общински нежилищен
имот, невключен в имуществото на общински
търговски дружества, който се използва за стопански цели, а именно: самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 55155.504.322.1.14 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-
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18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор
на АГКК, последно изменение със заповед: няма
издадена заповед за изменение в КККР, адрес на
поземления имот: Пазарджик, п.к. 4400, ул. Виделина № 2-А, ет. 0, самостоятелният обект се
намира на етаж 0 в сграда с идентификатор
55155.504.322.1, брой надземни етажи 4, брой
подземни етажи 0, предназначение: жилищна
сграда – многофамилна, сградата е разположена
в поземлен имот с идентификатор 55155.504.322,
предназначение на самостоятелния обект: друг
вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на
обекта: 1, посочена в документа площ 132,82 кв. м,
прилежащи части: съответното право на строеж,
ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над
обекта: 55155.504.322.1.3, 55155.504.322.1.4, стар
идентификатор: няма, акт за частна общинска
собственост № 2425/4.04.2011 г., вписан в дв.
вх. рег. № 2134/3.05.2011 г., том VІІІ, акт № 12,
при Агенцията по вписванията, Служба по вписванията – Пазарджик.
2. Дава съгласие да се продаде чрез публичен
търг с явно наддаване по реда на ЗПСК горе
описаният самостоятелен обект.
2.1. Наименование и обект на търга – общински
нежилищен имот, невключен в имуществото на
общински търговски дружества, който се използва за стопански цели, а именно: самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 55155.504.322.1.14
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД18-97 от 28.10.2008 г. на изпълнителния директор
на АГКК, последно изменение със заповед: няма
издадена заповед за изменение в КККР, адрес на
поземления имот: Пазарджик, п.к. 4400, ул. Виделина № 2-А, ет. 0, самостоятелният обект се
намира на етаж 0 в сграда с идентификатор
55155.504.322.1, брой надземни етажи 4, брой
подземни етажи 0, предназначение: жилищна
сграда – многофамилна, сградата е разположена
в поземлен имот с идентификатор 55155.504.322,
предназначение на самостоятелния обект: друг
вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на
обекта: 1, посочена в документа площ 132,82 кв. м,
прилежащи части: съответното право на строеж,
ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над
обекта: 55155.504.322.1.3, 55155.504.322.1.4, стар
идентификатор: няма, акт за частна общинска
собственост № 2425/4.04.2011 г., вписан в дв.
вх. рег. № 2134/3.05.2011 г., том VІІІ, акт № 12,
при Агенцията по вписванията, Служба по вписванията – Пазарджик.
2.2. Начална тръжна цена: 145 000 лв.
2.3. Стъпка на наддаване: 1450 лв., представляваща 1 на сто от началната тръжна цена.
2.4. Размер на депозита: 130 500 лв., която
сума следва да бъде постъпила в банковата сметка, посочена в тръжната документация, в срок
до 17 ч. на 28-ия ден включително от датата на
обнародване на настоящото решение в „Държавен вестник“. Ако последният ден от срока е
неприсъствен, срокът изтича в първия следващ
присъствен ден.
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2.5. Тръжната документация (включваща и
информационния меморандум) се закупува на
гише „Ксерокс“ в Центъра за информация и услуги
на гражданите, намиращ се в партерния етаж на
сградата на общинската администрация – Пазарджик, бул. България № 2, Пазарджик. Цената на
тръжната документация е 500 лв.
2.6. Срокът за закупуване на тръжната документация е до 17 ч. на 12-ия ден от датата на
обнародване на настоящото решение в „Държавен вестник“. Ако последният ден от срока е
неприсъствен, срокът изтича в първия следващ
присъствен ден.
2.7. Срокът за подаване на предложения за
участие в търга е до 17 ч. на 28-ия ден включително от датата на обнародване на настоящото
решение в „Държавен вестник“. Ако последният
ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в
първия следващ присъствен ден. Предложенията се подават в деловодството на Общинския
съвет – гр. Пазарджик, намиращо се на 13-ия
етаж в сградата, намираща се в Пазарджик,
бул. България № 2.
2.8. Срокът за оглед на недвижимите имоти,
обект на тази приватизация, е до 17 ч. на 28-ия
ден включително от датата на обнародване на
настоящото решение в „Държавен вестник“. Ако
последният ден от срока е неприсъствен, срокът
изтича в първия следващ присъствен ден.
2.9. Търгът ще се проведе в „Заседателна зала“,
намираща се на 2-рия етаж в сградата на общинската администрация – Пазарджик, бул. България
№ 2, Пазарджик, с начален час 14 ч., на 31-вия
ден от датата на обнародване на настоящото
решение в „Държавен вестник“. Ако този ден е
неприсъствен, търгът ще се проведе на първия
следващ присъствен ден.
2.10. Предварителни квалификационни изиск
вания към участниците в търга – няма.
2.11. В публичния търг с явно наддаване могат
да участват при равни условия всички физически
и юридически лица, с изключение на:
– дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица по чл. 3, т. 9 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от
тях лица и техните действителни собственици,
включително чрез пряко и/или косвено участие;
– физическите и юридическите лица, членовете
на управителните и контролните органи на юридическите лица, включени в списъка по Закона
за информация относно необслужвани кредити,
освен ако са погасили задълженията си;
– лицата с непогасени парични задължения
към Община Пазарджик и публични задължения
по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.
В случай че участниците са търговци по смисъла на Търговския закон или юридически лица,
които не са търговци по смисъла на Търговския
закон, допълнително изискване е да не са в
производство по ликвидация, да не са обявени
в несъстоятелност и да не са в производство по
несъстоятелност.
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2.12. Собствеността върху обекта, предмет на
приватизацията, се прехвърля след заплащане
на достигнатата на търга цена и подписване на
приватизационния договор.
3. Утвърждава тръжната документация – приложение № 1.
4. Определя комисия за организирането и
провеждането на търга в състав от 7 членове.
Определя възнаграждение за всеки член на
комисията по 100 лв.
Председател:
Х. Харалампиев
5963

ОБЩИНА РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 207
от 31 юли 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 5, чл. 6,
ал. 1 и 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Русе, реши:
1. Да се извърши продажба чрез публичен
търг с явно наддаване на двуетажна масивна
обслужваща сграда с идентификатор 63427.2.590.2
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Русе със застроена площ 44 кв. м, предмет на АОС № 7388/5.02.2015 г., с адрес: пл. Д-р
Мустаков, Русе.
2. Утвърждава тръжната документация (приложение № 4) при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 80 150 лв.
2.2. Стъпка на наддаване – 7000 лв.
2.3. Депозит за участие в търга – 3000 лв.,
който се внася в срок до 17 работни дни от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена в
тръжната документация.
2.4. Начин на плащане – предложената цена
от купувача се заплаща изцяло до деня на подписване на договора за продажба.
Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация
на Община Русе, сектор „Търговия, транспорт и
обществени поръчки“, пл. Свобода № 6. Цената
на тръжната документация е 250 лв. и се заплаща
в офиса на „ТБ Инвестбанк“ – АД, клон Русе,
по сметка: BG96IORT73798400080000, банков
код/BIC: IORTBGSF, вид плащане: 447000 „Инвестбанк“ – АД, клон Русе, в центъра за административни услуги и информация.
3. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
4. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 20 работни дни считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Оглед на обекта може да се извършва всеки
работен ден след закупуване на тръжни книжа
и предварителна заявка в срок до 16 ч. на 20-ия
работен ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
6. Търгът да се проведе на 24-тия работен ден
от датата на обнародване на решението в „Дър-
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жавен вестник“ в 17,30 ч. в заседателната зала на
третия етаж на Община Русе, пл. Свобода № 6.
7. Определя комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от
общинската администрация, съгласно чл. 7, т. 20
от Наредбата за устройство и работа на органите
за приватизация и следприватизационен контрол,
която да организира и проведе търга.
8. Всеки член на тръжната комисия да получи
възнаграждение за дейността си в размер 50 лв.
плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
9. Възлага на Комисията по приватизация и
следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
10. Възлага на кмета на община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в
търга, да издаде заповед за спечелилия търга
участник и да сключи приватизационен договор
за покупко-продажба с него.
11. При непровеждане на търга да се проведе
повторен търг 17 работни дни след първата дата
от 17,30 ч. на същото място и при същите условия.
Председател:
И. Пазарджиев
6090

ОБЩИНА ЦАРЕВО
ЗАПОВЕД № РД-01-481
от 10 август 2020 г.
На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 6
и 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 2
към Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и
дейността на детските ясли и детските кухни и
здравните изисквания към тях (обн., ДВ, бр. 103
от 2008 г.; изм., бр. 36 от 2011 г.) и Решение № 114
от протокол № 7 от 16.07.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Царево, нареждам:
1. Закривам „Яслена група“ – 1 бр. в ДГ „Делфинче“ за деца до 3-годишна възраст с административен адрес: гр. Ахтопол, община Царево,
ул. Васил Левски № 5.
2. Закривам четири щатни бройки към ДГ
„Делфинче“ – две щатни бройки медицински
сестри и две щатни бройки детегледачи.
Препис от заповедта да се връчи на директора
на дирекция „ОЗКССД“ към общинската администрация – Царево – за сведение и изпълнение.
Кмет:
Г. Лапчев
6063
Стефан Венев Васи лев – председате л на
Надзорния съвет на Националния осигурителен
институт, на основание чл. 35, ал. 6 от Кодекса за
социално осигуряване обявява следните промени
в състава на Надзорния съвет на Националния
осигурителен институт: 1. освобождава се от
състава на Надзорния съвет на Националния
осигурителен институт Лъчезар Димитров Борисов; 2. определя се за член на Надзорния
съвет на Националния осигурителен институт
Стамен Стаменов Янев – заместник-министър
на икономиката.
6115
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516. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание чл. 253
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С200022-091-0000347 от 5.08.2020 г. възлага на
„Марж“ – ООД, ЕИК 115163246, следния недвижим
имот: Самостоятелен обект в сграда – апартамент, с идентификатор КИД 68134.404.182.1.2, с
площ 282,97 кв. м, намиращ се на адрес: София,
бул. Васил Левски № 114, ет. 2, заемащ целия
втори етаж, при съседи: на същия етаж – няма,
под обекта – няма, над обекта – няма, ведно с
14,85 % от идеалните части от общите части на
сградата и 12,73 % идеални части от дворното
място, в което е разположена сградата, в поземлен имот с идентификатор 68134.404.182, целият с
площ 1670 кв. м (по документи за собственост) и
1735 кв. м (по кадастрална карта), при съседи на
имота: 68134.403.353, 68134.404.180, 68134.404.181,
68134.404.338, 68134.404.339, намиращ се в гр. София, Столична община, област София, бул. Васил
Левски № 114, ет. 2.
6114
8. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за професори по
професионално направление: 4.6. Информатика
и компютърни науки (Информационни технологии) – един, за нуждите на ФМИ; 1.2. Педагогика
(Специална педагогика) – един, за нуждите на
ФНОИ; доценти по професионално направление:
2.1. Филология (Теория и история на литературата – Теория на литературата) – един, за нуждите
на ФСлФ; 4.6. Информатика и компютърни науки
(Вградени и автономни системи) – един, за нуждите на ФМИ; 1.2. Педагогика (Логопедия) – един,
за нуждите на ФНОИ; 1.2. Педагогика (Специална
педагогика – Педагогика на деца с интелектуална
недостатъчност) – един, за нуждите на ФНОИ;
2.1. Филология (Български език – социолингвистика) – един, за нуждите на ДЕО, всички
със срок за подаване на документи 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът
с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на
научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“. Документи
се подават в ректората, Информационен център,
отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504,
бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986-11-83.
Приемно време – от 15 до 17 ч.
6126
30. – Химикотехнологичният и металургичен
университет – София, обявява конкурси за: главни
асистенти по: 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика (Автоматизирани системи за обработка на информация и управление) – един;
5.10. Химични технологии (Технология на неорганичните вещества) – един; доценти по: 5.10.
Химични технологии (Процеси и апарати в
химичната и биохимичната технология) – един;
5.10. Химични технологии (Технология на поли
графическото производство) – един; професор по
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
(Автоматизация на инженерния труд и системи
за автоматизирано проектиране) – един, всички
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със срок 2 месеца от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“. Документи – в ХТМУ,
бул. Климент Охридски № 8, сграда „А“, етаж 2,
кабинет 205, тел.: 81 63 120 и 81 63 136.
6125
51. – „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ – ЕАД, София, с решение на Научния съвет
(протокол № 32 от 28.07.2020 г.) обявява конкурс
за един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Сърдечно-съдова хирургия“, за нуждите на Клиниката по кардиохирургия със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Заявления
и документи – в деловодството на болницата, София, бул. Н. Вапцаров № 51Б, за справки – тел.:
02/403 4228, 02/403 4221.
6138
8. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 297 по
протокол № 17 от 9.07.2020 г. на СОС е одобрен
план за регулация (ПР) на УПИ І-553 и ХІV552, кв. 191, м. Надежда част 2б, район „Надежда“,
представляващ неразделна част от ПУП – план
за регулация на м. Надежда част 2б, район „Надежда“, одобрен с Решение № 409 по протокол
№ 43 от 18.07.2013 г. на СОС. Проектът е изложен
в район „Надежда“. Решението може да бъде
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Надежда“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
6113
18. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 331 по
протокол № 18 от 23.07.2020 г. на Столичния
общински съвет e одобрен проект за: подробен устройствен план – изменение на план за
регулация на м. Овча купел, стар кв. 12 и част
от кв. 23, като: от кв. 201, УПИ – „за жп ареал,
подземна инфраструктура, инсталационен коридор“, се създава нов кв. 222а, УПИ І – „за жп
ареал, подземна инфраструктура, инсталационен
коридор“; от кв. 215, УПИ VІ – „за институт
за бърза медицинска помощ и трафопост“, се
създава нов кв. 215, УПИ VІ – „за институт за
бърза медицинска помощ и тп“; от кв. 221а,
УПИ ХХХVІІІ-64, УПИ ХХХІХ – „за жп ареал,
подземна инфраструктура, инсталационен коридор“, се създава нов кв. 222б, УПИ І-64 – „за
адм. сгр., оо и складова дейност“, УПИ ІІ – „за
техническа инфраструктура“, УПИ ІІІ-64 – „за оо“,
УПИ ІV-200 – „за оо“, и УПИ ХХХІХ – „за жп
ареал, подземна инфраструктура, инсталационен
коридор“; подробен устройствен план – изменение
на план за улична регулация на м. Овча купел,
стар кв. 12 и част от кв. 23: от о.т. 460 до о.т.
486а; от о.т. 519 до о.т. 498; от о.т. 498а до о.т.
501 за създаване на нова задънена улица от о.т.
519а до о.т. 519в и пешеходна алея до бул. Овча
купел; от о.т. 500 до о.т. 498 за създаване на
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нова улица от о.т. 499а до о.т. 519а; заличаване
на улица от о.т. 498 до о.т. без номер; създаване
на нова улица от о.т. 519а до о.т. 458а; изменение
на план за улична регулация на м. Факултета
от о.т. 439а до о.т. 446б; подробен устройствен
план – изменение на план за застрояване на нови
УПИ I-64 – „адм. сгр., оо и складова дейност“,
УПИ III-64 – „за оо“, и УПИ ІV-200 – „за оо“,
нов кв. 222б, съгласно приложения проект и без
допускане на намалени разстояния към съседни
имоти или сгради, включително през улица.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават
в район „Овча купел“ и район „Красна поляна“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
6109
25. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 336 по
протокол № 18 от 23.07.2020 г. на СОС е одобрен
проект за подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване на поземлени имоти
с кадастрални идентификатори 00357.5059.817,
00357.5059.44 и 00357.5059.45 от КККР на гр. Нови
Искър – СО, за създаване на нови УПИ І, ІІ и ІV
от кв. 276; изменение на плана за улична регулация между о.т. 1152 – о.т. 1153 за отваряне на
нова улица по о.т. 1152а – о.т. 1152б – о.т. 1152в –
о.т. 1152г, м. Гр. Нови Искър, кв. Славовци, който
е изложен в район „Нови Искър“. Решението може
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Жалбите се подават в район „Нови
Искър“ и се изпращат в А дминистративния
съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно
обслужване“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столичната община.
6112
26. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 337 по протокол № 18 от 23.07.2020 г. на СОС е одобрен проект
за подробен устройствен план за елементите на
техническата инфраструктура за трасе на обект:
„Частично изместване на въздушна линия (ВЛ)
110 kV „Металургия – Негован“ от съществуващ
стълб № 2, разположен в кв. 105, „индустриална
зона“, поземлен имот (ПИ) с кадастрален идентификатор (КИ) 00357.5350.51 от кадастралната
карта и кадастралните регистри (КККР) на район
„Нови Искър“ през неурегулирана територия до
съществуващ стълб № 14 в ПИ с КИ 00357.5330.37
от КККР на район „Нови Искър“, който е изложен
в район „Нови Искър“. Решението може да бъде
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Нови Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
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от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
6111
39. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 299 на
СОС по протокол № 17 от 9.07.2020 г. е одобрен
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за нов УПИ ХХ – „за резервоар
за питейни води“, от кв. 11б, м. Гр. Нови Искър, кв. Курило, и за нова улица по о.т. 350в – о.т.
350г – о.т. 350д. Планът е изложен в район „Нови
Искър“, Столична община. Решението може да бъде
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Нови Искър“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“, дирекция „ПНИФО“ при Направление „Архитектура и
градоустройство“, Столична община.
6110
172. – Община гр. Главиница, област Силистра, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите страни, че с Решение № 85
от протокол № 11 от 30.06.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Главиница, е одобрен комплексен
проект за инвестиционна инициатива „Изместване на два броя стоманенобетонни стълбове на
ул. Възраждане, част от въздушна мрежа НН
към ТП „5 Училище“ Зафирово, намиращ се в
с. Зафирово, община Главиница, област Силистра.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – гр. Главиница.
6137
179. – Община гр. Гълъбово, област Стара
Загора, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии: „Довеждащ водопровод и сградно отклонение към
ПИ 47603.11.72 по КК на с. Медникарово“, с трасе
и сервитути в землището на с. Медникарово.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация – стая 207. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Гълъбово.
6151
37. – Община ,,Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изготвен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект:
Уличен водопровод РЕ-НD ∅ 90, за нуждите на
поземлени имоти с идентификатори 78080.59.19,
78080.59.20 и 78080.59.21, по полски пътища по
КК на с. Царацово, община „Марица“, като комплексен проект на основание чл. 150, ал. 2 от
ЗУТ. Проектът се намира в сградата на Община
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„Марица“, Пловдив, бул. Марица № 57А, стая 407,
и може да бъде разгледан от заинтересованите
лица. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
6152

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор при Районна
прокуратура – Севлиево, против чл. 22, ал. 4 от
Наредбата за реда за управление на горските
територии, собственост на Община Севлиево
(приета с Решение № 108 от 27.05.2020 г. на
ОбС – гр. Севлиево), по който е образувано адм. д.
№ 234/2020 г. по описа на Административния
съд – Габрово, насрочено за 30.09.2020 г. от 10 ч.
6124
Административният съд – София-град, второ
отделение, 28 състав, на основание чл. 218, ал. 3 от
Закона за устройство на територията съобщава, че
по жалба срещу Решение № 550 от 25.07.2019 г. на
Столичния общински съвет, с което са одобрени
подробен устройствен план – план за регулация и
режими на застрояване за преструктуриране на м.
Ж.к. Дружба I – III част в граници: бул. Кръстю
Пастухов, ул. Тирана, ул. Илия Бешков, бул. Капитан Димитър Списаревски, и м. Ж.к. Дружба
2 – 1 част в граници: бул. Проф. Цветан Лазаров,
бул. Копенхаген, ул. Обиколна, и план-схеми на
техническата инфраструктура, в частта му относно
УПИ ІІІ „За озеленяване с режим Тго“, кв. 46,
в м. Дружба 2 – І част, район „Искър“, относно
ПИ с идентификатор 68134.1505.1144, е образувано
адм. д. № 1445/2020 г. по описа на съда, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
14.10.2020 г. от 10 ч. Заинтересованите лица могат
да се конституират като ответници по делото в
едномесечен срок от деня на обнародването на
настоящото съобщение в „Държавен вестник“,
като подадат заявление до съда по реда и със
съдържанието по чл. 218, ал. 5 от ЗУТ.
6129
Софийският районен съд, 126 състав, призовава в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ Шон Кели, гражданин на
Ирландия, с неизвестен адрес в България, както и
Ибрахим Абдала Али, гражданин на Ирландия, с
неизвестен адрес в България, да се явят в канцеларията на Софийския районен съд, ІІ гражданско
отделение, 126 състав, София, бул. Цар Борис ІІІ
№ 54, за да получат препис от исковата молба
и приложенията по гр.д. № 156/2019 г., подадена
от „Топлофикация София“ – ЕАД, както и да
подадат писмен отговор. В случай че не се явят,
за да получат съдебните книжа в указания срок,
съдът ще им назначи особен представител.
6130
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на „Асоциация на
българските авиокомпании АБА“ на основание
чл. 22, ал. 1 от устава и чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 25.09.2020 г. в 14 ч. в
сградата на Института по въздушен транспорт на
Летище София при следния дневен ред: 1. приемане на годишен доклад за дейността на АБА за
2019 г.; 2. приемане на годишен финансов отчет
на АБА за 2019 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете на УС за финансовата 2019 г.; 4.
освобождаване на председател и зам.-председател на АБА; 5. приемане на бюджет на АБА за
2020 г.; 6. обсъждане и приемане на промени в
устава на АБА; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
бъде отложено с един час на същото място и
при същия дневен ред, като така проведеното
общо събрание е законно независимо от броя
на присъстващите.
6157
1. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
по х удожествена гимнастик а „ А к а демик“ –
София, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 27.09.2020 г. в 10 ч. на адрес: София,
бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 38, вх. 26,
зала по гимнастика, при следния дневен ред: 1.
доклад за дейността на сдружението през 2019 г.;
2. определяне размера за имуществената вноска
за 2020 г.; 3. приемане на ГФО за 2019 г.; 4. одоб
ряване за публикуване в TP на ГФО за 2019 г.; 5.
приемане на нов устав на сдружението; 6. обсъждане на мероприятията на сдружението за 2020 г.;
7. освобождаване от длъжност и отговорност на
управителния съвет; 8. избор на нов управителен съвет и определяне на мандата му; 9. разни.
Поканват се всички членове да вземат участие
лично или чрез писмено упълномощени лица. На
основание чл. 23.1 от устава на сдружението и
чл. 27 от ЗЮЛНЦ при липса на кворум общото
събрание се отлага с един час и се провежда на
същото място, при същия дневен ред без значение
от броя на явилите се членове.
6144
1. – Управителният съвет на Националното
сдружение на стенографите, машинописците и
компютърните оператори (НССМКО), София,
на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 8.10.2020 г. в 17 ч. в офиса на
сдружението, ул. Шипка № 41, ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на
сдружението; 2. промени в устава във връзка с
пререгистрацията на дружеството; 3. промени
в състава на управителния съвет. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите.
6133
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6. – Управителният съвет на сдружение „Велик Магистериален Приорат на България на
Ордена на Рицарите Тамплиери от Йерусалим“ –
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 27.11.2020 г. в 13 ч. в
София, бул. Искърско шосе № 7, търговски център
„Европа“, конферентна зала, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението през
изминалия период от последното общо събрание; 2. финансов отчет и проект за бюджет; 3.
промяна в наименованието на сдружението; 4.
промени в устава на сдружението; 5. приемане
на годишните финансови отчети и доклади за
дейността за 2017 г., 2018 г. и 2019 г.; 6. освобождаване членовете на управителния съвет поради
изтичане на мандата им; 7. избор на нови членове
на управителния съвет; 8. разни. Материалите по
дневния ред на събранието са на разположение в
офиса на сдружението един месец преди датата
на събранието. Поканват се всички членове да
вземат участие в общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
6145
15. – Управителният съвет на Националния
съюз на репресираните от комунизма в България – Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 13, ал. 6 от устава на сдружението свиква
общо събрание на 11.10.2020 г. в 9,30 ч. в клуба на
ул. Александровска № 120, Бургас, при следния
дневен ред: 1. промени в устава на сдружението;
2. избор на управителен съвет и председател; 3.
разни. Регистрацията на делегатите започва от
9 ч. на 11.10.2020 г. пред залата, където ще се
проведе общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден, на същото място, при същия
дневен ред в 10,30 ч.
6108
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Левски 1923“,
гр. Елин Пелин, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 3.10.2020 г. в 18 ч. в
гр. Елин Пелин, Софийска област, ул. Кирил
и Методий № 29, при следния дневен ред: 1.
освобождаване и прием на нови членове на
сдружението; 2. приемане на промени в устава
на сдружение „ФК „Левски 1923“; 3. приемане
на отчет на УС за дейността на сдружението; 4.
избор на нови членове на УС и председател на
УС. Поканват се законните представители на
членовете на сдружение „ФК „Левски 1923“ да
вземат участие в работата на общото събрание.
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При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един
час по-късно същия ден, на същото място и при
същия дневен ред.
6147
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Орфей – Родопи“ – Кърджали, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 20.10.2020 г. в 11 ч. в
Кърджали, ул. Омуртаг № 2, вх. Г, ап. 53, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за
прекратяване на сдружението и обявяването
му в ликвидация; 2. определяне краен срок за
приключване на ликвидацията; 3. избиране на
ликвидатор на дружеството; 4. възлагане на
ликвидатора да подготви и внесе необходимите
документи в ТРРЮЛНЦ при АВ.
6146
33. – Управителният съвет на „Асоциация
на плевенска черноглава овца“ – Плевен, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква годишно
изборно отчетно събрание на 16.10.2020 г. в 10 ч. в
комплекс „Централ“, ул. Димитър Константинов
№ 11, Плевен, при следния дневен ред: 1. приемане и изключване на членове в Асоциация на
плевенска черноглава овца; 2. отчетен доклад на
УС за периода 1.01.2019 г. до 31.12.2019 г.; 3. отчетен доклад на ревизионната комисия; 4. избор на
ново ръководство – управителен съвет, контролен
съвет и председател на Асоциация на плевенска
черноглава овца; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе един час по-късно на същата дата и
същото място при същия дневен ред.
6091
1. – Уп ра ви те л н и я т с ъве т на сд ру жен ие
„Настоятелство при СУ „Свети КонстантинКирил Философ“ – Пловдив, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ с решение от 3.07.2020 г. свиква общо
събрание на сдружението на 27.10.2020 г. в 18 ч.
в Пловдив, в административната сграда на СУ
„Свети Константин-Кирил Философ“ – Пловдив,
ул. Г. Кондолов № 44а, заседателната зала, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния
отчет за дейността на сдружението; 2. освобождаване на управителния съвет и председателя
на у правителни я съвет поради изтичане на
мандата им; 3. избор на нов управителен съвет
и нов председател на управителния съвет; 4.
приемане на изменения и допълнения на устава
на сдружението; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 19 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
6149
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