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Мотиви на Експертната комисия в НАПОО
неприети

Наименованието ЕРУ 19 на стр. 9 е грешно формулирано.
Текстът следва да бъде свързан с техническото
обслужване на средства за автоматизация, на които
съответстват и изброените РУ 19.1 до РУ 19.5.

прието

Наименованието на ЕРУ 19 (настоящо ЕРУ 21
след преномерацията) се дублираше с това на
ЕРУ 16: (настоящо ЕРУ 18) „Програмиране и
настройване на металорежещи машини с ЦПУ“.
Поради това наименованието на ЕРУ 21 е
променено по следния начин: „Извършва
техническо обслужване и поддръжка на
автоматични линии, манипулатори и роботи,
агрегатни машини, полуавтоматични и
автоматични металорежещи машини“, което
по-точно отразява съдържанието на
прилежащите му Резултати от учене.

Сгрешено е и наименованието на стр. 55 на единицата ЕРУ
19- Програмиране и настройване на металорежещи
машини с ЦПУ- важи за специалност „Машини и системи с
цифрово програмно управление (ЦПУ)“. Би трябвало да е
свързано с техническото обслужване и поддръжка на
агрегатни машини, промишлени роботи и др., в
съответствие с очакваните резултати от учене 19.1.

прието

Промяната е извършена с оглед на
горепосочените мотиви.

На страница 10, след ЕРУ 23 е изпуснат текст: Специфична
за специалност „Техник- механик, хидро- и
пневмотехника“ (трета степен на професионална

Не е прието

Подобна специалност към професия „Машинен
техник“ не съществува в актуалния Списък на
професиите за ПОО.

квалификация) професионална подготовка

Включените на стр. 69 и 72 теми (единици) – „Машини и
съоръжения в хидро- и пневмотехниката“ и
„Измервателна и контролна апаратура“ – не важат за
специалност „Технология на машиностроенето“, а за
специалност „Техник- механик, хидро- и пневмотехника“.

Съгласно направена справка, до 2009 г. в СППОО
е съществувала отделна специалност „Машини
и съоръжения в хидро- и пневмотехниката“ към
професиите 521010 „Машинен техник“ и 521040
„Машинен монтьор“, която впоследствие
отпада от СППОО.
не е прието,
но отразена
друга
промяна

Цитираните ЕРУ „Машини и съоръжения в
хидро- и пневмотехниката“ и „Измервателна и
контролна апаратура, стендове за изпитване на
хидравлични и пневматични изделия“ съгласно
становището не следва да бъдат част от
специалността 5210117 Технология на
машиностроенето. Те обаче намират своето
място в приетия от МОН актуален учебен план
по професия „Машинен техник“ като част от
раздел Б.2. Отраслова професионална
подготовка.
Поради това предложението ни е да преминат
към Отрасловата подготовка, разписана в
стандарта, като важащи и за всички
специалности на професията (според новата
номерация ЕРУ 8 и ЕРУ 9).
Съгласно направена справка, до 2009 г. в СППОО
е съществувала отделна специалност „Машини
и съоръжения в хидро- и пневмотехниката“ към
професиите 521010 „Машинен техник“ и 521040
„Машинен монтьор“, която впоследствие
отпада от СППОО.
Поради преминаването на двете посочени
единици към Отрасловата подготовка в ДОС,
имаме и промяна в номерацията на списъка с

ЕРУ- отразена е.
В т. 4 на стр. 105- 106 „Изисквания към материалната база“
не е предвидена „Учебна работилница по програмиране и
настройване на металорежещи машини с ЦПУ“. Същата ще
допринесе значително за постигане на целите, но
оборудването на такава работилница е скъпо и особено
професионалните гимназии, които тепърва ще въвеждат
изучаването на тази специалност, но нямат материална
база при тях, ще разчитат на дуалното обучение- работата
в предприятията.
Би било добре, ако се запише текст, че професионалните
гимназии, в които се изучават машини с ЦПУ, създават във
времето и работилница в гимназията.

прието

По мнение на експертната комисия в НАПОО,
разписала ДОС, програмирането и
настройването на металорежещи машини с ЦПУ
не изисква отделно обособено помещение, а
по-скоро наличието на специализиран фирмен
софтуер, закупуван обикновено заедно с
конкретната машина с ЦПУ. Текстът, който е
добавен изисква такъв участък като не
ограничава доставчиците на ПОО по тази
професия.

