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Резюме: Представени са изискванията БДС EN ISO 9712  за обучение при работодателя. Направен е опит за свързване на това 
обучение с практиката на ученето през целия живот. Разгледани са общите положения, необходимостта, състоянието, 
необходимостта, предпоставките  за  въвеждане и на опита по приложение на специфичното обучение за работа в областта на NDT в 
България. 

Abstract: Presented requirements BS EN ISO 9712 for job-specific training. An attempt to connect this training to the practice of 

lifelong learning. Discusses general principles, the need for state , the prerequisites for implementation and experience in the application of
specific training to work in the field of NDT in Bulgaria. 
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1. Въведение

Стандартът за квалификация и сертификация на персонала 
за контрол без разрушаване (NDT) БДС EN ISO 9712 e  основа 
на глобалната система за осигуряване на компетентността на 
персонала в тази важна система на практиката и на науката; 

Учене през целия живот (от англ. life-long learning) е 
съвременната формулировка на идеята, че човек се учи докато 
е жив. В контекста на съвременното общество на знанието 
ученето през целия живот се смята за критичен фактор за 
развитие на успешна кариера.  

Целта на настоящата работа е да се представи едно от 
новите изисквания на БДС EN ISO 9712:2012 за обучението 
при работодателя  и се свърже това обучение с формите на 
учението за цял живот.  

2.Изисквания на БДС EN ISO 9712:2012

3.13 Специфично обучение за работа 
Обучение, осигурено от работодателя (или негов 

представител) за притежателите на сертификати в тези аспекти 
на изпитване без разрушаване, характерни за продуктите на 
работодателя, техническите средства  за NDT, процедурите за 
NDT и приложимите кодекси, стандарти, спецификации и 
процедури, водещи до присъждане на разрешение за работа. 

3.20 Обучение за изпитване без разрушаване 
Процес на обучение по теория и по практика за метод на 

NDT, за който се желае сертификация, който има формата на 
курсове на обучение по учебна програма, одобрена от органа за 
сертификация. 

3.21 Разрешение за работа 
Писмено изявление, публикувано от работодателя, 

базирано върху обхвата на сертификация, упълномощаващо 
лицата  да извършват определени задачи 

Забележка: Подобно упълномощаване може да зависи от 
осигуряването на специфичното фирмено обучение за работа  

5.5.3 По отношение на сертифицирания персонал, който 
е под негов контрол, работодателят трябва да бъде отговорен 
за: 

а) всичко,  което  засяга  разрешението за  работа,  
например  осигуряване  на  специфично за работата обучение 
(ако е необходимо); 

b) издаване на писмено разрешение за работа.
5.5.5 Сертификация по настоящия международен стандарт

осигурява удостоверяване на обща компетентност на оператора 
за работа. Тя не представлява разрешение за работа, тъй като то 
е отговорност на работодателя. За сертифицирания служител 
може да се изисква  допълнителни специализирани познания за 
такива характеристики  като технически средства, процедури за 
NDT, материали и продукти, специфични за работодателя. 

Когато има изисквания от регулатора и от кодекса, 
разрешението за работа трябва да бъде дадено писмено от 
работодателя в съответствие с процедура за качество, която 
определя всяко изисквано от работодателя специфично за 
работата обучение и изпитите, предназначени да потвърдят 
знанията на притежателите на сертификати за съответния/те 
индустриален/ни кодекс/и, стандарт/и, NDT процедури, 
технически средства и критерии за приемане на изпитваните 
продукти   

3.Определения от системата за  учене през  целия  живот 

Неформалното обучение е целенасочено и организирано, 
но успешното му завършване не води до придобиване на 
степен на образование (клас, етап) или степен на 
професионална квалификация (включително и квалификация 
по част от професия).  

Най-често срещаните форми на неформално обучение са 
курсове, частни уроци, семинари, работни срещи с обучителен 
характер, обучение на работното място, инструктажи по 
безопасността на труда и др.  

Успешното завършване на неформалното обучение може 
да бъде или да не бъде придружено от издаването на някакъв 
документ - удостоверение, свидетелство или друго.  

Обучението на работното място е специфична категория 
на неформалното обучение. Характеризира се с планиран 
период на обучение, инструкции или практически опит, 
използвайки нормални инструменти за работа, или 
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непосредствено на работното място, или в процеса на работа в 
присъствието на инструктиращо лице.  

Целенасочено самостоятелно учене е целенасочена 
учебна дейност, предприета с цел повишаване на персоналните 
знания и умения. 

Най-често срещаните форми на самостоятелното учене са: 
- самообучение с печатни материали (книги, учебници,

ръководства) и компютър; 
- обучение с помощта на член от семейството, роднина,

приятел, познат; 
- от образователни телевизионни програми и

аудио/видеокасети; 
Обучение в действие е образователен метод, при който 

хората работят и учат заедно, като се заемат с истински 
проблеми и въпроси, както и разсъждавайки върху своите 
действия .  

Така че в този случай обучаващите се придобиват знание 
чрез истински действия и практика, т.е. практикувайки, а не 
чрез традиционните инструкции на преподаването.  

Този метод на обучение е в контраст с традиционното 
обучение, което се съсредоточава върху представянето на 
знанието и уменията. 

Обучението в действие се извършва в малки групи, 
наречени групи по обучение в действие.  

Обучението в действие се предлага особено за обучение 
на възрастни и дава възможност на всеки участващ да 
рефлектира и преглежда действието, което извършва и 
възникващите теми на обучение, което се очаква да доведе до 
подобряване на уменията и постиженията.  

 При това обучение се поставят два вида въпроси – 
първостепенни (главни) и второстепенни. Главните въпроси са 
четири – „ Къде? Кой? Кога? Как?”, а второстепенните са три 
– „Какво? Как? Колко?”.

4. Състояние на обучението в българската
система за NDT 

Формално образование и обучение по дефектоскопия в 
България съществува вече почти 50 години  (първият курс в 
Школата по дефектоскопия на Централната лаборатория по 
ядрена дефектоскопия, станала по-късно част от ВУЦ 
“КВАЛИМА” е проведен през 1968г.)[1,2]. 

За съществуването си в тази Школа (до 2003г.) са обучени 
почти 2000 дефектоскописти. 

Сега формално образование по NDT се извършва в 10 
учебни заведения, които функционират на основата на 
Законите за висшето образование, Закона за БАН и Закона за 
професионалното образование. 

Обучението почти във всички се отнася за масовите  5 
методи за  NDT: МТ, РТ, RT, UT  и VТ. Единици за 
заведенията, които обучават по ЕТ, LT и ТТ. Освен обучение за 
всички области, съгласно изискванията на БДС  EN ISO 9712 
има специализирано обучение за контрол без разрушаване в 
авиацията и в железопътната инфраструктура (UT  на релси). 

Има известно количество учебници на български език. 
(Приложение 1) 

 Епизодично се обучават чужденци , най-много от Сърбия 
и Македония, по-рядко от Латвия, Гърция, Хърватско и др. 

5 Проблеми на формалното образование по 
NDT  в България  

Въпреки съществуването на стандартизирани програми за 
обучение съгласно ТS/ISO 25107  само Школата по 
дефектоскопия към Учебния център на БАН , издава 
сертификати за съответствие на обучението с този документ. 

Съществуват  2 акредитирани в България сертифициращи 
центъра, прилагащи сертификационната схема на БДС  EN ISO 
9712  и оценяващи почти на 100% от явилите се съответствието 

на компетентността на обучените дефектоскописти. Отделни 
лица се сертифицират в чужди центрове. 

Тези 100% едва ли са достатъчно обективни резултати за 
оценка на качеството на формалното обучение.  

Това, че работодателите отделят ресурси за 
формализирано обучение на нови лица е косвен показател за 
това, че качеството на формалното обучение в България ги 
удовлетворява. Въпреки, че с отделни изключения практиката 
изисква класически приложения на основните методи за  NDT 
и интересът се определя и от ниските разходи за това. 

Несистематизираните факти за ниско качество на  NDT, 
извършван от български органи за контрол, предизвикват 
тревога за качеството на обучение и сертификация на 
персонала. 

6.Специфичното обучение за работа в България 

Общи положения 
Изискванията, видовете и формите за специфично 

обучение за работа не се познават достатъчно. 
Обикновено в документацията няма изисквания за издаване на 

разрешение за допускане до работа и процедура за това. 
Въпреки, че в документацията за управление при 

акредитация на органите за контрол и изпитвателните 
лаборатории съществува раздел за обучение на персонала, 
изискванията и отчетите са главно за формално обучение. 

Единици са органите  и лабораториите, които оценяват 
нивото на формалното обучение на своя персонал. 

При продължаване на сертификацията и при 
ресертификация  работодателите издават заповед за допускане 
на сертифицирания персонал до работа, обикновено в 
навечерието на подаване на заявлението. 

Необходимост от специфичното обучение за работа 
През последните години станаха революционни изменения 

в класическите методи за  NDT: цифрова и компютърна 
радиографии, TOFT,  фазирани решетки, импулсни методи за 
ЕТ, ендоскопи с обработка на изображенията и др., внедряване 
на процесите на характеризация и др. 

Съществуват повече от 180 стандарта в областта на  NDT, 
като ежегодно се изменят значителна част от тях. 

Увеличаване на броя на продуктовите стандарти, 
специфициращи приложението  на   NDT.  

Съкращаване на времето за формализирано обучение по 
финансови причини. 

Изоставане на нивото на преподавателите и на 
материалното осигуряване на курсовете спрямо потребностите 
на част от успяващите органи за контрол.  

Състояние на специфичното обучение за работа 
Изискванията, видовете и формите за специфично 

обучение за работа не се познават достатъчно. 
Обикновено в документацията няма изисквания за издаване на 

разрешение за допускане до работа и процедура за това. 
Въпреки, че в документацията за управление при 

акредитация на органите за контрол и изпитвателните 
лаборатории съществува раздел за обучение на персонала, 
изискванията и отчетите са главно за формално обучение. 

Единици са органите  и лабораториите, които оценяват 
нивото на формалното обучение на своя персонал. 

При продължаване на сертификацията и при 
ресертификация  работодателите издават заповед за допускане 
на сертифицирания персонал до работа, обикновено в 
навечерието на подаване на заявлението. 

Необходимост от специфичното обучение за работа 
През последните години станаха революционни изменения 

в класическите методи за  NDT: цифрова и компютърна 
радиографии, TOFT,  фазирани решетки, импулсни методи за 
ЕТ, ендоскопи с обработка на изображенията и др., внедряване 
на процесите на характеризация и др. 

Съществуват повече от 180 стандарта в областта на  NDT, 
като ежегодно се изменят значителна част от тях. 
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Увеличаване на броя на продуктовите стандарти, 
специфициращи приложението  на   NDT.  

Съкращаване на времето за формализирано обучение по 
финансови причини. 

Изоставане на нивото на преподавателите и на 
материалното осигуряване на курсовете спрямо потребностите 
на част от успяващите органи за контрол. 

Предпоставки  за въвеждане на специфичното  обучение  за  работа 
Конкуренцията при намаления брой поръчки води до 

намаляване на цените и оттам изискванията за повишаване на 
производителността на труда на персонала могат да се 
удовлетворят само чрез адекватно и актуално на нуждите 
обучение. 

Неритмичното натоварване на персонала и повременното 
заплащането (на надници) на персонала дава “свободно” време, 
което може да се използва за организирано специфично 
обучение. 

Повсеместното използване на компютри и интернет от 
персонала. 

Значителния брой персонал с 3 ниво , който съгласно БДС 
EN ISO 9712  има права да обучава персонал.(По 
ориентировъчни данни при около 600 души , занимаващи се с 
NDT, около 10-15%, т.е.между 60 и 90 души, са със трето 
ниво). 

Наличието на учебни пособия за самоподготовка 
(Приложение 2) 

Опит по приложение на специфичното обучение за работа 
Приложението на специфичното обучение за работа е 

специфицирано за персонала за контрол без разрушаване в 
атомната енергетика в Кодекса ПНАЭГ. 

Организирано специфичното обучение се извършва за персонала на 
ОКС “ИЦ Д и К” на АЕЦ Козлодуй ежегодно от 2004г. 

То се състои от лекции по 3 часа за метод с тематика , 
свързана с новостите и със съответните документирани 
процедури и регламенти  и завършва с изпит за ежегодна 
атестация с тест и практически задачи. 

Начално специфицирано обучение за работа в атомната 
енергетика беше извършено и на персонала от други 3 органа 
за контрол. 

Протоколът от атестацията е основание за разрешаване 
работа за контрол без разрушаване в атомната централа. 

7.Заключение

Специфичното обучение за работа на персонала за NDT, с 
изключение на специфицираното в АЕЦ, се познава слабо и не 
се прилага в системата за  NDT  в България. 

Издаването на разрешения за работа на сертифицирания 
персонал в повечето случаи се издават без формално основание 
и за да се изпълни искането на органа за сертификация. 

От работодателите не е осъзната ролята на 
компетентността на персонала за повишаване на 
производителността на труда на персонала и за снижаване на 
цените на услугите. 

Разделите за обучението на персонала в документацията 
на системите за управление на акредитираните органи за 
контрол и лаборатории съществуват само да се отчете пред 
одиторите, че ги има, без да има полза от тях.  

В настоящия момент има обективна нужда от специфично 
обучение за работа на персонала. 

В системата ва  NDT  на България има предпоставки за по-
широко прилагане на специфично обучение за работа. 
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Приложение 1 
Издания за обучение и самоподготовка на „СКОРДЕВ” ЕООД 

Ал.Скордев Органи за контрол без разрушаване на метали и 
съоръжения (книга справочник) 
CD Презентации и слайдове за самоподготовка и разширяване 
на знанията  
Ал.Скордев  Процедурата за контрол без разрушаване (учебно 
помагало-справочник)  
Ал.Скордев “Контрол без разрушаване”): 

Ултразвуков контрол без разрушаване. Алгоритми, 
картинки и тезиси. 

Том първи. Том втори. Том трети А, Том трети Б, Том четвърти.  
CD Презентации и слайдове за самоподготовка и 
разширяване на знанията  

Ал.Скордев Процеси на радиационния контрол без разрушаване.       
CD Презентации и слайдове за самоподготовка и 

разширяване на знанията  
Въпроси и задачи за изпити за квалификация на персонала 

по радиационен контрол без разрушаване 
М.Миховски  

Ултразвукова дебелометрия 
Магнитно-прахов безразрушителен контрол 
Визуално-оптичен безразрушителен контрол.        
Капилярен безразрушителен контрол.        
Дефекти в материали и изделия. 
Безразрушителен контрол на плътност (херметичност) . 

А.Скордев, М.Миховски Контрол без разрушаване в ядрената 
енергетика) 

CD Презентации и слайдове за самоподготовка и 
разширяване на знанията 
Ал. Скордев Курс лекции за потребители на NDT и 
менинджери.   (СD)        
Ал.Скордев Ръководство за подготовка на аварийния екип за 
гамадефектоскопи  

CD Презентации и слайдове за самоподготовка и 
разширяване на знанията 
М.Миховски     СD за самоподготовка по ЕТ. Книги, стандарти и  тестове 
М.Миховски     СD за самоподготовка по МТ. Книги, стандарти и  тестове 
М.Миховски      СD за самоподготовка по РТ. Книги, стандарти и  тестове. 

       Приложение 2 
Съдържание на CD за самоподготовка, издание на „СКОРДЕВ” ЕООД 


