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1. Демонстриране на придобити практически знания и компетентности в областта на 

отраслите растениевъдство, животновъдство и механизация на селското стопанство, както 

и умения за работа в екип.  

2. Практическо прилагане на съвременни тенденции в областта на фермерството. 

3. Осъществяване на междуучилищно професионално сътрудничество и съревнование. 

4. Осъществяване на професионално сътрудничество с бизнеса и университета. 

ІІ. УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО  

1. Ученици, обучаващи се по професии от професионално направление „Растениевъдство и 

животновъдство” от професионалните гимназии. За учениците от професионално 

направление „Ветеринарна медицина“ се допуска индивидуално участие в допълнителен 

модул в областта на животновъдството и ветеринарната медицина. 

2. Отборите включват 3-ма ученици, които се състезават по три модула:  

• Растениевъдство; 

• Животновъдство; 

• Механизация на селското стопанство. 

ІІІ. ЕТАПИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

1. Първи кръг – Училищен. Срок за провеждане – до 28.02.2022 г. 

2. Втори кръг – Регионален. Срок за провеждане – до 15.04.2022 г. 

3. Националното състезание – май 2022 г. 

Втори кръг - Регионален - училищата са разпределени в четири регионални групи. 

Срок за провеждане: до 15.04.2022 г., съгласно заповед на министъра на образованието 

и науката и актуалната епидемиологична обстановка. 

• I регионална група - за училищата от областите Бургас, Кърджали, 

Сливен, Стара Загора, Хасково, Ямбол; 

• II регионална група – за училищата в областите Благоевград, Пазарджик, 

Пловдив, Смолян, Кюстендил, София; 

• III регионална група – за училищата в областите Варна, Русе, Силистра, 

Търговище, Разград, Добрич; 

• IV регионална група – за училищата в областите Велико Търново, Видин, 

Габрово, Ловеч, Монтана, Плевен, Враца, Шумен. 

Предварителна заявки за участие в регионалните състезания - в срок до 28.02.2022 

г. до г-жа Камелия Шарабова - e-mail: k.sharabova@mon.bg, тел.: 02 9217 860 и г-жа 

Лилия Тиркова - e-mail: l.tirkova@mon.bg, тел.: 02 9217 466. В предварителната заявка 

изписвате пълното наименование на училището, адрес; e-mail; лице за контакт – 

телефон, GSM; регионална група. 

Заявка с поименно посочване на участниците от всяко училище се изпраща до 
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училището домакин за съответния регионален кръг в срок до 15.03.2022 г. 

Училището-организатор може да променя датата на състезанието. Възможна е промяната съобразно 

действащите към момента противоепидемични мерки на територията на страната. 

 

ІV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО  

Изисквания за всички кръгове на състезанието: 

1.   Преди началото на практическата част на състезанието на всички участници се извършва 

инструктаж за безопасна работа във фермата, работилницата, полигона и на работното 

място (за практическата задача по растениевъдство), като всеки участник се подписва в 

инструктажна книга. Задължително е да се осигури присъствие на медицинско лице за 

оказване на медицинска помощ при нужда. За целта се оборудва аптечка. 

2. Всички състезатели са с работно облекло. От организаторите се осигуряват равностойни, 

технически изправни машини, съоръжения, инструменти и др. 

3.  По време на състезанието не се допускат учители специалисти, а само оценители. На 

разположение е специалист, който има задължението да отстранява възникнали повреди 

по непредвидени обстоятелства. 

4.  Директорът на училището - домакин определя със заповед комисия за организиране, 

провеждане и оценяване на регионалното състезание за всяка състезателна дисциплина (тя 

се състои от членове и председател).  

5.  Училището домакин съвместно със съответното регионално управление на образованието 

(РУО) на МОН осигурява организацията за провеждане на състезанието, съобразено с 

броя на участниците, осъществява контакт с директорите на училищата участници в 

състезанието и предоставя всички състезателни материали, необходими за провеждането 

на състезанието.  

6. За резултатите от състезанието се съставя протокол, изготвен и подписан от комисията по 

оценяването и председателя й, заверен с печат на училището. Препис от протокола се 

изпраща в РУО - домакин на регионалния или националния кръг, и в МОН, дирекция 

ПОО. 

7. За всяко нарушение на установения ред за провеждане на състезанието комисията 

санкционира състезателя с отнемане на точки. При груби нарушения състезателят може да 

бъде отстранен от по-нататъшно участие. Начинът и редът за санкциониране се определят 

от комисията по провеждане на състезанието и се съобщават преди състезанието. 

8. Училището - домакин и РУО (както за регионалния кръг, така и за националния кръг): 

• уведомяват писмено училищата, които ще участват в състезанието, за мястото и часа на 

пристигане и регистрация; 
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• уведомяват ги за мястото за нощуване и за провеждане на състезанието и разписанието 

на превозните средства; 

• изпращат програма за провеждане на състезанието и регламент за всяка състезателна 

дисциплина съгласно приложенията; 

• съдействат за: осигуряването на състезателните материали; разгласяването на 

резултатите от състезанието в медиите и за укрепването на контактите на 

професионалните гимназии с представители на бизнеса и браншовите организации и за 

развитието им в публично-частно партньорство. 

9.  След приключване на регионалния кръг всяко РУО изпраща в 7-дневен срок препис от 

протокола с резултатите от състезанието, подписан от комисията и председателя й, в 

дирекция ПОО. 

10. Желателно е класиралите се на призовите места участници и техните учители да бъдат 

наградени и резултатите от състезанието да бъдат разгласени по подходящ начин в 

медиите.  

11. Директорите на училищата, участващи в регионалните и националните състезания, 

изпращат поименна заявка на участниците (по образец) и в Министерството на 

образованието (за регионалните) и в 7–дневен срок (за националното) на следните ел. 

пощи: k.sharabova@mon.bg и l.tirkova@mon.bg и на училищата домакини. 5 Заявката 

трябва да съдържа точен адрес, телефони за контакти, електронна поща, лице за контакт; 

участници - трите имена, ЕГН, пол на учениците, състезателна дисциплина; име и 

фамилия на ръководителя на отбора, специалност и на директора на училището (ако 

присъства на състезанието) за осигуряване на резервация за нощувки и личен пропуск.  
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V. ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

Състезателни дисциплини 

1. Разпознаване на семена от зърнено-житни, зърнено-бобови, технически и зеленчукови 

култури. 

2. Присаждане на лози на маса с ножица „Омега“. 

3. Разпознаване на фуражи. 

4. Хигиена на млекодобива, подготовка на вимето за доене и доене – в зависимост от 

условията на фермата. 

5. Майсторско управление на трактор по предварително зададен маршрут. 

6. Електронен тест по безопасност на движението по пътищата – тест за Ткт. 

Рекламни дейности 

1. Реклама в медии. 

2. Фото и видеозаснемане. 

Техническо осигуряване 

1. Материали - основни и спомагателни. 

2. Машини и инструменти. 

3. Застраховки от училищата – участници. 

4. Спазване на условията за ЗБУТ. 

5. Медицинско, полицейско и противопожарно осигуряване. 

Техническа конференция 

1. Представяне на комисиите за организиране, провеждане и оценяване на националното 

състезание „Млад фермер”. 

2. Разясняване на регламента на състезанието по отделните  дисциплини. 

3. Определяне на състезателния номер на всеки от отборите посредством жребий. 

4. Проверка на изпълнението на условията за участие в състезанието от всеки отбор-

предварителна застраховка на участниците, работно облекло. 
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VІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И РЕГЛАМЕНТ 

МОДУЛ РАСТЕНИЕВЪДСТВО 

Практическата част на състезанието по „Растениевъдство” се състои от две задания. 

Оценяването е по точкова система, като за всяко практическо задание комисията ще 

следи за бързина и прецизност на изпълнението. 

Задание № 1. Разпознаване на семена от зърнено-житни, зърнено-бобови, 

технически и зеленчукови култури. Максимално време за изпълнение – 15 минути 

На състезателите се предоставят 30 броя експонати със семена от различни зърнено-

житни, зърнено-бобови, технически и зеленчукови култури. За 15 минути те трябва да 

разпознаят семената по видове и групи. Резултатите от разпознаването се вписват в чек лист 

от състезателя. 

Списък на примерни семена за подготовка: 

1 Пшеница 20 Слънчоглед 39 Репички 

2 Ръж 21 Рапица 40 Целина 

3 Ечемик 22 Сусам 41 Магданоз 

4 Сорго 23 Мак 42 Копър 

5 Просо 24 Рицин 43 Риган 

6 Царевица 25 Тютюн 44 Сминдух 

7 Ориз 26 Фъстъци 45 Чубрица 

8 Фасул 27 Анасон 46 Босилек 

9 Соя 28 Кориандър 47 Салвия 

10 Грах 29 Лавандула 48 Маточина 

11 Бакла 30 Домати 49 Девисил 

12 Леща 31 Пипер 50 Мащерка 

13 Нахут 32 Краставици 51 Пащърнак  

14 Диня 33 Градинска тиквичка 52 Естрагон 

15 Пъпеш 34 Лук 53 Бамя 

16 Тиква 35 Праз 54 Лапад 

17 Цвекло 36 Зеле 55 Спанак 

18 Памук 37 Маруля 56 Люцерна 

19 Лен 38 Моркови   

Оценяване: Максимален брой точки - 15 като за всеки вярно разпознат експонат по 

група и вид се присъжда по 0.5 точки (вид – 0,3, група – 0,2). При равен брой точки 

класирането на състезателите се извършва по време.  
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ИНДИВИДУАЛНО ПРАКТИЧЕСКО ЗАДАНИЕ №1 

от регионално състезание – IV група „МЛАД ФЕРМЕР“, 2022 г. 

Дисциплина: Растениевъдство 

Провеждано в Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии, гр. 

Шумен  

    Задача: Разпознаване на семена от зърнено-житни, зърнено-бобови, технически и   

     зеленчукови култури. Максимално време за изпълнение – 15 минути. 

Име на ученик....................................................................................................................................... 

от.....................отбор                                          начален час на състезанието................................... 

дата...........................                                          час на приключване на състезанието..................... 

време на изпълнение................................................... 

Забележка:  

1. За всеки верен отговор състезателят получава по 0,5 (вид – 0,3, група – 0,2) точки. 

2. При равен брой точки, определящ класирането критерий е времето 

Ученик : …………………………………………………………………................подпис: ………… 

Председател на изпитната комисия…………………………………………….   подпис: ………… 

Директор: Живко Желязков                                                                          …………………………                                                                  

                                                                                                                                      /подпис и печат/                                                  
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ОЦЕНЪЧЕН ЛИСТ 

от регионално състезание – IV група „МЛАД ФЕРМЕР“, 2022 г. 

Дисциплина: Растениевъдство 

Провеждано в Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии, гр. 

Шумен 

 

   Задание№1.Разпознаване на семена от зърнено-житни, зърнено-бобови, технически и 

зеленчукови култури. 

№ на 

отбора 

Трите имена на състезателя Брой 

познат 

вид 

Брой 

позната 

група 

Време Наказа-

телни 

точки 

Общ 

брой 

точки 

       

       

       

 

Комисия: 

Председател -  

Членове: 1………………………. 2………………………… 3…………………….. 

 

Задание № 2.  Присаждане на лози на маса с ножица „Омега“. На отборите ще се възложи да 

се присадят 5 лозички с ножица „Омега“. На участниците се предоставят подложки и калеми, 

които предварително ще бъдат подготвени за присаждане (нарязани и накиснати във вода). 

Инструментите се осигуряват от участниците на отборите. За всяка качествено облагородена 

лозичка се присъждат по 3 точки. При равен брой точки класирането на състезателите се 

извършва по време.  
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ИНДИВИДУАЛНО ПРАКТИЧЕСКО ЗАДАНИЕ №2 

за регионално състезание – IV група „МЛАД ФЕРМЕР“, 2022 г. 

по модул Растениевъдство 

провеждано в Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии - гр. 

Шумен 

Задача: Присаждане лози на маса с ножица „Омега“. Максимално време за изпълнение- 

15 минути         

 Име на ученик....................................................................................................................................... 

от.....................отбор                                          начален час на състезанието................................... 

дата...........................                                          час на приключване на състезанието..................... 

време на изпълнение...................................................                                                  

1.Да се спазват правилата за ЗБУТ при присаждане                                                                                          

2. Ефективна организация на процеса на присаждане                                                                        

3. Спазване на изискванията за провеждане на присаждане на лози на маса с ножица „Омега“. 

Критерии за оценка : Задание  №2. 

№ Критерии за присаждане на една лоза Брой 

точки 

1. Правилно подбира компонентите/подложка и присадник/, които да са с 

еднаква дебелина, с цел получаване на добра сглобка. Ослепява 

подложките и опреснява долният отрез. 

0,60 

2. Правилно хваща с лявата ръка и поднася подложковия резник към леглото 

на ножицата, така че последното ослепено око да е ориентирано към 

присаждача. 

0,60 

3. Правилно ориентира калема, като зимното око на присадника да е 

ориентирано противоположно на присаждача. 

0,60 

4. Спазва необходимата дължина на подложковия резник,  петата на който 

трябва да съвпада с оразмерителя 

0,60 

5. Направените отрези върху подложката и калема да са гладки, без 

напукване или смачкване на дървесината 

0,60 

 Максимален брой точки за присаждане на  1 лоза 3 

                                               Максимален брой точки за 5 лози 15 

За всяка просрочена минута се отнема по 1 точка.                                                                  

При равен брой точки времето за изпълнение определя класирането на състезателя. 

Забележка: Състезателите си осигуряват ножица за присаждане с ножче „Омега“ 

Ученик : …………………………………………………………………   подпис: ………… 

Председател на изпитната комисия……………………………………….   подпис: ………......… 

Директор: Живко Желязков                                                                          …………………………                                                                  

                                                                                                                                      /подпис и печат/                                                  

Прилагаме снимков материал на ножица „Омега: 
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            Фиг. 1                                                                Фиг.2                                 
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ОЦЕНЪЧЕН ЛИСТ  

за регионално състезание – IV група „МЛАД ФЕРМЕР“, 2022 г. 

Дисциплина: Растениевъдство 

Провеждано в Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии, гр. 

Шумен  

Задание №2  Времетраене 15мин. 

Присаждане на 5 лози на маса с ножица „Омега“. 

 

Забележка: При равен брой точки, класирането на състезателите се извършва по 

време. 

Комисия: 

Председател: …………. 

Членове: 1.…………………    2. ………………………….. 3……..……………… 

  

  

№ на 

отбора 

Трите имена на състезателя Брой правилно 

присадени 

лозички - по 

3т. за лозичка 

Време за 

изпълнение 

в минути 

1.    

2.    

3.    

......    



12 

 

ПРОТОКОЛ 

от регионално състезание – IV група „МЛАД ФЕРМЕР“, 2022 г. 

Дисциплина: Растениевъдство 

Провеждано в Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии, гр. 

Шумен  

Състеза

-телен 

 № 
Име ученик 

Брой 

точки от 

задание 

№1 

Брой 

точки от 

задание 

№2 

Окончателен 

брой точки 

Крайно 

класиране 

1.       

2.       

3.       

 

Комисия: 

Председател –  

Членове: 1……………………    2…………………………    3………………………… 
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МОДУЛ ЖИВОТНОВЪДСТВО 

Практическата част на състезанието по Животновъдство се състои от две задания. 

Оценяването е по точкова система, като за всяко практическо задание журито ще следи за 

бързина и прецизност на изпълнението.  

Задание № 1. Разпознаване на фуражи. Състезателите извършват разпознаване на 30 

броя експонати (обемисти и концентрирани фуражи и фуражни добавки). Резултатите от 

разпознаването се вписват в работен лист от състезателя. Времетраене 15 минути на участник. 

Списък на примерни фуражи за подготовка: 

1. Царевица                     25. Пивоварна каша                      49. Листников фураж 

2. Пшеница                      26. Меласа                                     50. Кръмно цвекло       

3. Ечемик                         27. Цвеклови резанки                   51. Рибено брашно 

4. Овес                              28. Моркови                                  52. Витамини 

5. Сорго                            29. Тикви                                       53. Детелина 

6. Ръж                               30. Картофи                                   54. Слънчогледово семе 

7. Тритикале                    31. Земна ябълка                           55. Силаж от слънчогледови  пити и стъбла                                               

8. Соя                               32. Царевична ярма                       56. Натриев бикарбонат 

9. Грах                              33. Отсевки /пшенични/               57. Гроздови джибри 

10. Фий                               34. Пшенични трици                    58. Памуков шрот 

11. Бакла                             35. Кюспе                                      59. Лизин 

12. Ленено семе                 36. Слънчогледов шрот               60. Метионин 

13. Просо                            37. Соев шрот                               61. Нахут 

14. Ливадно сено               38. Рапичен шрот                          62. Грахова слама   

15. Люцерново сено          39.  Йодирана сол                         63. Флейкувано зърно 

16. Пшенична слама          40. Каменна сол                            64. Суха пивоварна каша 

17. Овесена слама               41. Магнезиев сулфат                 65. Сухи цвеклови резанки 

18. Ечемична слама            42. Карбамид                                66. Звездан 

19. Царевичак                      43. Креда                                      67. Секирче 

20. Слънчогледови пити    44. Дикалиев фосфат                   68. Рапица 

21. Плява                               45. Амониев сулфат                    69. Коприва 

22. Царевичен силаж           46. Микроелементна смеска      70. Дехидратирана люцерна 

23. Люцернов сенаж            47. Месокостно брашно             71. Фуражни дрожди 

24. Люцерново брашно       48. Сухо мляко                             72. Кръвно брашно 

 

Оценяване:  Максимален брой точки – 15 като за всеки вярно разпознат експонат и 

група се присъжда по 0,5 точки (вид - 0,3, група – 0,2). При равен брой точки класирането на 

състезателите се извършва за време.  

Задание №2. Хигиена на млекодобива. Подход и хуманно отношение към 

животните. Доене на крави в зала с доилна инсталация с централен млекопровод. 
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       Технология на доенето – етапи: 

- подготовка на кравата за доене; 

- спазване на хигиенните и хуманните изисквания при машинно доене; 

- правилно поставяне на доилния агрегат и извършване на същинското доене на една 

крава; 

- заключителен етап на доене. 

Оценяване: Максимален брой точки – 15 в т.ч. за време – максимално 7 точки и за 

правилно прилагане на технологията на доене – максимално 8 точки. Според  показаните 

резултати и умения журито определя окончателния брой точки за всеки състезател. 
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ИНДИВИДУАЛНО ПРАКТИЧЕСКО ЗАДАНИЕ № 1 

за регионално състезание – IV група „МЛАД ФЕРМЕР“, 2022 г. 

по модул Животновъдство 

състезателна дисциплина Разпознаване на фуражи 

Име на ученик....................................................................................................................................... 

от.....................отбор                                          начален час на състезанието................................... 

дата...........................                                          час на приключване на състезанието..................... 

време на изпълнение................................................... 

1. Да се извърши разпознаване на фуражи и фуражни добавки; 

2. За целта Ви е предоставена работна карта, в която трябва да нанесете съответната група 

фуражи и фуражни добавки и към нея със знака Х да съотнесете правилните видове и 

групи; 

3. Критерии за оценка: 

№ 

по 

ред 

Критерии за изпълнение Показатели за 

изпълнение на 

критериите със скала за 

оценяване 

Максимален 

брой точки 

Брой 

точки 

на 

ученика 

1 Разпознаване вида на 

съответния фураж или добавка 

1.1.Всеки правилно 

разпознат фураж/ 

добавка по вид носи по 

0,3 точки. 

9  

2 Определяне на групата, към 

която спада съответния фураж 

или добавка 

2.1.  За вссеки 

фураж/добавка, вярно 

отнесен към съответната 

група се прибавя по още 0,2 

точки. 

6  

                        Общ брой точки  15  

 

Правилното разпознаване на вида и групата от фуражите и фуражните добавки носи на 

състезателя по 0,5 точки. 

При равен брой точки класирането на състезателите се извършва по време. 

Ученик : …………………………………………………………………................подпис: ………… 

Председател на изпитната комисия…………………………………………….   подпис: ………… 

Директор: Живко Желязков                                                                          …………………………                                                                  

                                                                                                                                      /подпис и печат/                                                  

  



16 

 

ОЦЕНЪЧЕН ЛИСТ 

за регионално състезание – IV група „МЛАД ФЕРМЕР“, 2022 г. 

по модул Животновъдство 

състезателна дисциплина Разпознаване на фуражи 

провеждано Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии, гр. 

Шумен  

 

Име на ученик....................................................................................................................................... 

от.....................отбор                                          начален час на състезанието................................... 

дата...........................                                          час на приключване на състезанието..................... 

   време на изпълнение................................................... 

Задание №1  Времетраене 15 мин. 

№
 Н

А
 Е

К
С

П
О

Н
А

Т
А

 

 ВИД ФУРАЖ 

ГРУПА ФУРАЖИ ПОЛУЧЕН БРОЙ ТОЧКИ 

ОБЕМИСТИ 

ФУРАЖИ 

КОНЦЕНТРИРАНИ 

ФУРАЖИ 
ДОБАВКИ 

/0,3 Т. НА 

ВЕРЕН 

ОТГОВОР 

ЗА ВИД/ 

/0,2 Т. НА 

ВЕРЕН 

ОТГОВОР 

ЗА 

ГРУПА/ 

ОБЩ БРОЙ 

ТОЧКИ 

1        

2        

3        

 

Комисия: 

Председател –  

Членове: 1………………………..        2……………………….       3……………………….  

 

Задание № 2. Хигиена на млекодобива. 

Всеки състезател получава индивидуално практическо задание. 
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ИНДИВИДУАЛНО ПРАКТИЧЕСКО ЗАДАНИЕ № 2 

за регионално състезание – IV група „МЛАД ФЕРМЕР“, 2022 г. 

по модул Животновъдство 

състезателна дисциплина Доене на крава 

 

Име на ученик....................................................................................................................................... 

от.....................отбор                                          начален час на състезанието................................... 

дата...........................                                          час на приключване на състезанието..................... 

  време на изпълнение................................................... 

1. Спазване изискванията на ЗБУТ при доене на крави. 

2. Спазване на хигиенните изисквания при доенето на крава. 

3. Правилно поставяне на доилния агрегат. 

4. Последователност на процеса доене. 

5. Критерии за оценка: 

№ Критерии Показатели 

Максим

ален 

брой т. 

Тежест 
Бр. точки 

на ученика 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ 

Качество и 

прецизност  на 

изпълнение на 

заданието  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количествено 

изпълнение на 

заданието  

1. Спазване на изискванията за подготовка на 

кравата за доене. 

- Подход и хуманно отношение към животното 

- Измиване и подсушаване виме 

- Масаж виме  

- Първа проба мляко 

2. Правилно изпълнение на процеса същинско 

доене. 

-Поставяне на доилен апарати същинско доене 

-Масаж и доиздояване 

3.Спазване на изискванията на заключителния 

етап на доене 

-Сваляне на апарата 

-Обиране остатъчни капки мляко 

-Дезинфекция цицки 
 

-Разчет на времето 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

3 

2 

1 

1 

1 
 

3 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 Общ брой точки: 15  

 

Ученик : …………………………………………………………………................подпис: ………… 

Председател на изпитната комисия…………………………………………….   подпис: ………… 

Директор: Живко Желязков                                                                          …………………………                                                                  

                                                                                                                                      /подпис и печат/                                                  

 

По отделните количествени и качествени показатели, без показател разчет на време, комисията 

определя броя точки, които получава участникът според извършената работа. При правилен разчет на 

времето състезателят получава 3 точки, а при неспазен разчет, за всеки от трите етапа се отнема по 1 

точка за етап. 
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ПРОТОКОЛ 

за регионално състезание – IV група „МЛАД ФЕРМЕР“, 2022 г. 

по модул Животновъдство 

Провеждано в Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии, гр. Шумен  

 

Задание №2.  Доене на крава в зала с доилна инсталация с централен млекопровод 

 

Състезателен  

№ 

Име на ученика 

Качество и прецизност  на  

изпълнение на заданието 

Количеств

ено 

изпълнени

е на 

заданието 

Общ 

брой 

точки 

/макс.- 

15 т./ 

I пок. 

Макс. 

брой 

точки- 4  

II пок. 

Макс. 

брой 

точки- 5 

III пок. 

Макс. 

брой 

точки- 

3 

макс. брой 

точки- 3  

 

1       

2       

3       

 

Комисия: 

Председател –  

Членове: 1…………………………. 2…………………………. 3……………………. 
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МОДУЛ МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

Практическата част на състезанието по Механизация на селското стопанство се състои 

от две задания. Оценяването е по точкова система, като за всяко практическо задание журито 

ще следи за бързина и прецизност на изпълнението. 

Задание № 1 Електронен тест по безопасност на движението по пътищата. 

На всеки състезател се предоставя персонален таблет. На десктопа ще има икона, за 

директно стартиране на онлайн теста с име „Автоизпит“, който състезателят отваря и дава 

начало на работа.  

След попълване на електронния тест, състезателят дава край на работата и комисията 

отчита резултата и времето за работа. 
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ИНДИВИДУАЛНО ПРАКТИЧЕСКО ЗАДАНИЕ № 1 

за регионално състезание – IV група „МЛАД ФЕРМЕР“, 2022 г. 

по модул Механизация на селското стопанство 

Провеждано в Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии,  

гр. Шумен  

състезателна дисциплина: Електронен тест по безопасност на движението по пътищата 

категория Ткт 

на  ученик: ………………………………………............................................................................        

от  ..............  отбор       Начален час на състезанието: ……………. 

Дата: …………….     Час на приключване на състезанието:……….. 

1. Да се реши електронен тест по безопасност на движението по пътищата; 

2. За целта ви е предоставен персонален компютър/таблет. На десктопа има икона, за 

директно стартиране на онлайн теста с име „Автоизпит“, който да отворите, да изберете 

категория Ткт и да дадете начало на работа;  

3. Електронният тест съдържа 39 въпроса, на които отговаряте, след като отговорите на 

всички въпроси, сигнализирате с вдигане на ръка член на комисията, който да отрази времето 

за решаване на теста, след което с бутон „Предай“ слагате край на теста . 

4. Максималният брой точки, който можете да получите е 87 т. При по – малко от 76 т., 

включително не получавате точки. 

5. Критерии за оценка: 

№ критерии показатели 
Брой 

точки 

Максимална 

тежест 

бр. точки 

на ученика 

1 Количествено 

изпълнение на 

заданието 

……….точки 

-При резултат от 77 до 79 т. 

-При резултат от 80 до 82 т.  

-При резултат от 83 до 85 т. 

-При резултат от 86 до87 т. 

3 

6 

9 

12 

12 

 

 

 

 

2 Качествено 

изпълнение на 

заданието 

-Разчет на времето минути 3 

 

3  

. 

Общ брой точки: 15  

 

Забележка: За показано най-добро време за изпълнение на задачата се отсъждат максималния брой 

точки, а за всяко следващо време, съответно с 0.5 точки по-малко. 

Ученик : …………………………………………………………………................подпис: ………… 

Председател на изпитната комисия…………………………………………….   подпис: ………… 

                                                                                    /Представител на ОО „Автомобилна администрация“/ 

Директор: Живко Желязков                                                                          …………………………                                                                  

                                                                                                                                      /подпис и печат/                                                  

Задание № 2. Майсторско управление на трактор по предварително зададен маршрут. 

Трактор – NEW HOLLAND TD110D/ Болгар марка/модел: ТК80 

Ремарке - марка/модел: РСД-4 
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                                                                                                                          Фиг.1   
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Легенда: 

фиг №1 

1. Паркиране на преден и заден ход под ъгъл 90 градуса (комплекс – А) от задължителните  

елементи за придобиване на правоспособност – категория „Ткт” 

Фиг.№2 

1. Прикачване на ремарке и технически преглед; 

2. Преминаване през стеснен участък от пътя(тунел); 

3. Движение на трактор с прикачено ремарке по зададена крива линия на преден ход; 

4. Движение в завой с ремарке – десен; 

5. Спиране на рампа и потегляне; 

6. Спиране на определено място(Финал). 

Оценяване: Максимален брой точки- 15 в т.ч. за време- максимално 4 точки, за 

прецизност на изпълнение на всички елементи от схемата- - максимално 11 точки.  При 

всяко настъпване на линия или събаряне на жалон се отнема по 0,5 точки.  

Бързина: комисията засича времето за изпълнение на задачата, което се отразява в 

работния протокол. За показано най-добро време се отсъжда максимален брой точки- 4, а за 

всяко следващо- съответно с  половин точка по-малко. 

Според показаните резултати и умения журито определя окончателния брой точки за 

всеки състезател. 
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ИНДИВИДУАЛНО  ПРАКТИЧЕСКО  ЗАДАНИЕ  № 2 

за регионално състезание – IV група „МЛАД ФЕРМЕР“, 2022 г. 

по модул Механизация на селското стопанство 

Провеждано в Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии, гр. Шумен  

Състезателна дисциплина Майсторско управление на трактор по предварително зададен 

маршрут 

 

на  ученик: ………………………………………..................................................................................        

от  ..............  отбор       Начален час на състезанието: ……………..…. 

Дата: …………….     Час на приключване на състезанието:……….. 

 

1. Спазване изискванията на ЗБУТ при управлението на трактор; 

2. Изпълнение на изискването за потегляне от място на паркиран трактор; 

3. Преминаване през предварително зададения маршрут; 

4. Спиране на определеното място за финал; 

5. Критерии за оценка: 

№ Критерии показатели максимален 

брой точки 

тежест бр. точки 

на ученика 

1 Прецизност на 

управлението 

- Преминаване на маршрута без 

настъпване или събаряне на 

жалон 

- Преминаване на маршрута без 

допълнителна маневра за 

елемент 1 

- Правилно прикачване на 

ремарке 

- Проверка на светлини и ръчна 

спирачка 

- Безопасно качване и слизане от 

трактора 

5 

 

 

2 

 

 

1 

 

2 

1 

 

 

 

11 

 

 

 

2 Качествено 

изпълнение на 

заданието 

- Управление на подходяща 

предавка по маршрута 

- Разчет на времето 

 

1 

 

3 

 

4 

 

 

Общ брой точки:          15  

 

Ученик : …………………………………………………………………................подпис: ………… 

Председател на изпитната комисия…………………………………………….   подпис: ………… 

                                                                                    /Представител на ОО „Автомобилна администрация“/ 

Директор: Живко Желязков                                                                          …………………………                                                                  

                                                                                                                                      /подпис и печат/    

                                             

Забележка: За показано най-добро време за изпълнение на задачата се отсъждат максималния брой 

точки, а за всяко следващо време, съответно с 0,5 точки по-малко. 
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ОЦЕНЪЧЕН ЛИСТ 

за регионално състезание – IV група „МЛАД ФЕРМЕР“, 2022 г. 

по модул: Механизация на селското стопанство, 

Провеждано Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни тенологии, гр. 

Шумен 

 

Задание 2: Майсторско управление на трактор по предварително зададен маршрут 

 

Със-

теза-

телен  

№ 

  

Критерии за оценяване 

 

 

Общо 

време в 

минути 

 

Общ брой 

точки 

Максимум 

15т. 

 

 

 Прецизност на управлението/1-11точки/ 

За всяко настъпване на линия или събаряне на 

жалон се отнема по 0,5 точки 

 Качествено изпълнение  /1-4т/ 

За показано най-добро време за 

изпълнение на задачата се 

отсъждат максималния брой 

точки, а за всяко следващо 

време, съответно с 0,5 точки по-

малко. 

  

 Преминаване 

на маршрута 

без настъпва-

не или 

събаряне на 

жалон  

-5т 

Преминаване 

на маршрута 

без 

допълнителна 

маневра за 

елемент 1  

– 2т 

Правилно 

прикачване 

на ремарке 

-1т 

Проверка 

на светлини 

и ръчна 

спирачка 

-2т 

Безопасно 

качване и 

слизане от 

трактора  

 -1т 

Управление на 

подходяща 

предавка по 

маршрута 

 – 1т 

Разчет на 

времето  

 -3т 

  

1.          

2.          

3.          

 

Забележка: За показано най-добро време за изпълнение на задачата се отсъждат максималния брой 

точки, а за всяко следващо време, съответно с 0.5 точки по-малко. 

Комисия: 

Председател - Представител на ОО Автомобилна администрация 

Членове:  1…………………………    2. …………………………    3. ………………………
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ОЦЕНЪЧЕН ЛИСТ 

за регионално състезание – IV група „МЛАД ФЕРМЕР“, 2022 г. 

по модул: Механизация на селското стопанство, 

Провеждано Професионална гимназия по селско стопанство и ранителни технологии, гр. 

Шумен 

 

Състезателен номер Брой 

точки от 

задание 

№1 

Време на 

задание 

№1 

(минути) 

Брой 

точки от 

задание 

№2 

Време на 

задание 

№2 

(минути) 

Общо време 

за 

изпълнение 

от задание 

№1и №2 

Окончателен 

брой точки 

Крайно 

класиране 

1.        

2.        

3.        

4.        

 

Забележка: При равен резултат от общ брой точки, определящ фактор е сбора от двете времена. 

Комисия: 

Председател - Представител на ОО Автомобилна администрация 

Членове:  1…………………………..         2…………………………          3………………………….
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ПРОТОКОЛ 

Днес, …………04.2022 година комисия, определена със Заповед № ...................................на 

Директора на ПГССХТ - Шумен от .........................2022 г., в състав: 

Председател –  

Членове: 1…………………….. 

                2…………………….. 

                3……………………..  

Определи следните резултати от състезанието в модул Механизация на селското 

стопанство: 

№ 
Отбор 

№ 
Трите имена на ученика 

Задание№1 Задание№2 
Окончателен 

брой точки Точки 
Време 

(минути) 
Точки 

Време 

(минути) 

1.        

2.        

3.        

4.        

 

Комисия: 

Председател - Представител на ОО Автомобилна администрация 

…………………………….. 

Членове: 1………………………          2……………………………       

3…………………………   

 

ИНДИВИДУАЛНО КЛАСИРАНЕ ПО ОТДЕЛНИТЕ СЪСТЕЗАТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ 

1. Излъчват се победител и класиране на първо, второ и трето място. 

2. Всички състезатели се отличават с грамота за участие. 

ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ 

1. По сумата от събраните точки от трите състезателни дисциплини /Максимален брой 

точки – 90/.  

2. При равна сума от  събраните точки на два и повече отбора при класирането им се 

отчитат показаните времена на Задание №1 от раздел Растениевъдство, Задание №2 от 

раздел Животновъдство и Задание №2 от раздел Механизация на селското стопанство.  

3. Излъчват се отбор - победител и класираните на първо, второ и трето място. 
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ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЯВИТЕ НА ОТБОРИТЕ 

1. Използване на работно облекло – състезателите са длъжни да си подсигурят. 

2. Точна и адекватна изява на учениците при изпълнение на задачите. 

3. Предварителна застраховка на участниците и спазване на изискванията за 

здравословни и безопасни условия при изпълнение на задачите. 

Забележка: Регламентът за училищния, регионалния и националния кръг на 

състезанието може да се променя в зависимост от природните условия и сезонния характер на 

дейностите и конкретното производство в района и училището домакин. Участниците в 

състезанието се информират предварително за измененията. Подробен регламент за всеки кръг с 

критериите за оценяване и програма на състезанието се изготвят от домакините и се предоставят 

предварително на заявилите участие професионални гимназии. 

 


