СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ „ИНСТРУКТОР ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ
НА МПС“
Обучението е индивидуално (консултации, организирана самостоятелна работа,
дискусии, разработка на проекти, курсови задачи и др.).
Срок за обучение: 12 месеца.
Изисквания за кандидатстване:
1. Да притежава диплома за образователно-квалификационна степен „Бакалавър“
или „Магистър“.
2. Да притежава правоспособност за управление на МПС кат. „С” /или по – висока/
3. Да не е наказван с „лишаване от право да управлява МПС” или да са изминали
най – малко 3 години от налагане на наказанието.
4. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.
Необходими документи:
1. Копие на дипломата за завършено висше образование. Ако дипломата за висше
образование не е издадена се предоставя академична справка, а след издаването на
дипломата се предоставя копие от нея.
2. Копие от лична карта.
3. Копие на свидетелство за правоспособност за управление на МПС кат. „С“, което
трябва да бъде издадено от българските компетентни органи. Ако кандидатът няма
кат. „С“, предоставя документ от автошкола, че в момента се обучава за
придобиване на изискуемата категория „С“ и след получаването му се предоставя
копие.
4. Актуално свидетелство за съдимост. /Предоставя се и преди държавния
изпит по „Организация и безопасност на движението“/

5. Удостоверение от КАТ, че не е наказван с лишаване от право да управлява МПС
през последните 3 /три/ години. /Предоставя се и преди държавния изпит по
„Организация и безопасност на движението“/
6. Медицинско свидетелство за работа, което да удостоверява, че е годен да
упражнява професията „Инструктор за обучение на водачи на МПС” със заверка от
психиатричен диспансер по местоживеене.
7. При записване за курса се заплаща първа вноска в касата на Факултет „Техника и
технологии” – Ямбол или по банковата сметка на факултета.
Забележка: Оригиналите на документи по т. 1, т. 2 и т. 3 се носят за сверяване,
след което се връщат.
Обучението приключва с полагане на 3 /три/ държавни изпита както следва:
1.Държавен изпит „Теория на специалността“;
2.Държавен изпит „Организация и безопасност на движението“;
3.Интегриран практико – приложен държавен изпит.
След успешно изпълнение на всички задължения, предвидени в учебния
план и успешно издържани заключителни форми на контрол се издава
Свидетелство за придобита професионална квалификация „Инструктор за
обучение на водачи на МПС“

