
ФАКУЛТЕТ „ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ – ЯМБОЛ ОРГАНИЗИРА И 

ПРОВЕЖДА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ В СЛЕДНИТЕ 

КВАЛИФИКАЦИОННИ ФОРМИ: 

 
 

І . СПЕЦИАЛИЗАЦИИ : 

 

1. 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.  
Такса за обучението: 1552 лв. (допуска се плащане на 4-5 вноски). 

 

Изисквания за кандидатстване: 

o Да притежава диплома за образователно-квалификационна степен 

„Бакалавър“  или  „Магистър“. 

o Да притежава правоспособност за управление на МПС  кат. „С” /или по – висока/ 

o Да не е наказван с „лишаване от право да управлява МПС” или да са изминали най – малко 3 

години от налагане на наказанието. 

o Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер. 

 

Необходими документи за записване: 
1. Копие на дипломата за завършено образование.  

2. Копие на лична карта.  

3. Копие на свидетелство за правоспособност за управление на МПС. 

 /оригиналите на документи по т. 1, т. 2 и т. 3 се носят за сверяване, след което се връщат/.  

4. Актуално свидетелство за съдимост. 

5. Медицинско свидетелство за работа, което да удостоверява, че е годен да упражнява професията 

„Инструктор за обучение на водачи на МПС” със заверка от психиатричен кабинет. 

6. При записване за курса се заплаща първа вноска от 300 лв. в касата на Факултет „Техника и 

технологии” – Ямбол или по банковата сметка на факултета. 

 

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“ 

 

2. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПО „ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“ 

Целта на специализацията е обучение на технически специалисти за придобиване на 

допълнителни знания и умения в областта на транспортната техника, транспортните системи и 

технологии, както и с политиката в тази област, които да им послужат при работа в транспортния 

бранш като специалисти по поддържането на техниката и организацията на различните видове 

превози. 

Обучението може да бъде: 

- индивидуално (консултации, организирана самостоятелна работа, дискусии, разработка на 

проекти, курсови задачи и др.).; 

- групово, при наличие на група от минимум 6 - специализанти, задочна форма на обучение 

(лекции, семинари, практически и лабораторни упражнения, консултации, тренинги и др.; учебна 



и научно-производствена практика; преддипломна практика или стажове в учебни заведения, 

предприятия).  

Срок на обучение: 12 месеца; 

Такса за обучението: 

 Такса на един курсист, при индивидуално обучение - 1100.00 лв; 

 Такса на един курсист, при групово обучение - 1000.00 лв.  

 

Необходими документи: 

 1. Копие на диплома за завършено образование /средно, висше/ 

 2. Копие на лична карта.  

 

След успешно изпълнение на всички задължения, предвидени в учебния план и успешно издържани 

заключителни форми на контрол се издава Свидетелство за придобита професионална 

квалификация „Транспортна техника и технологии“ 

 

3. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПО „МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО“ 

Целта на курса е обучение на технически специалисти за придобиване на допълнителни знания по 

основи на земеделието, конструкция и експлоатационни свойства на трактори и автомобили, за 

машини за отглеждане и прибиране на реколтата и механизирани технологии в земеделието.  

Обучението може да бъде: 

- индивидуално (консултации, организирана самостоятелна работа, дискусии, разработка на 

проекти, курсови задачи и др.).; 

- групово, при наличие на група от минимум 6 - специализанти, задочна форма на обучение 

(лекции, семинари, практически и лабораторни упражнения, консултации, тренинги и др.; учебна 

и научно-производствена практика; преддипломна практика или стажове в учебни заведения, 

предприятия), 

Срок на обучение: 12 месеца. 

Такса на специализант при индивидуално обучение - 900.00 лв 

 

Необходими документи: 

 1. Копие на диплома за завършено образование 

 2. Копие на лична карта.  

 

След успешно изпълнение на всички задължения, предвидени в учебния план и успешно издържани 

заключителни форми на контрол се издава Свидетелство за придобита професионална 

квалификация „Механизация на селското стопанство“ 

 

 

4. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

„УЧИТЕЛ“ (ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ) 

Обучението е групово (минимален брой курсисти 10), задочна форма на обучение 

Срок – 12 месеца. 

Такса за обучение: Индивидуална такса на един специализант – 720 лв. 

УСЛОВИЯ  за кандидатстване: 

Кандидатите да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или 

„магистър“ в направления „Машинно инженерство“, „Електротехника, електроника и 

автоматика“, „Енергетика“ и „Хранителни технологии“. 

ДОКУМЕНТИ за кандидатстване: 

1. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен „ бакалавър“ или „магистър“ – 

оригинал и ксерокопие. 



2. Ксерокопие на лична карта. 

3. Документ от логопед, удостоверяващ, че лицето няма езиково-говорни отклонения.  

 

Завършилите получават Свидетелство за професионална квалификация “Учител” от 

Тракийски университет – Стара Загора и имат право да преподават теория и/или практика 

според дипломата си за висше образование.  

 

ІІ. КУРСОВЕ : 

 

1. КУРС ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО 

„АВТОТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА“ 

Групово обучение(минимален брой курсисти 6) , редовна/задочна форма на обучение 

Срок на обучение – 10 дни. 

Цел на курса: Придобиване на допълнителни специализирани теоретични знания и практически 

умения за разследване и анализ на пътно-транспортни произшествия от инженери и инженери 

специалисти в областта на транспорта и земеделието. След завършване на курса обучаемите ще 

могат да участват като автоексперти при разследване на ПТП в съда, прокуратурата и полицията, 

да използват различни методи при изготвяне на автотехническа експертиза, както и да изготвят 

заключения за досъдебното производство, съдебната система и за застрахователните компании 

при ликвидация на щети.  

Място на провеждане: ФТТ – Ямбол 

График за провеждане на курса- изготвя се при наличие на група от най-малко 6-ма курсисти. 

Такса: Индивидуална такса за един курсист – 278 лв.  

Необходими документи: 

1. Заявление. 

2. Диплома за завършено висше образование.  

3. Лична карта - оригинал и копие.  

4. Копие на платежно нареждане за приведена сума по сметка на ФТТ „Техника и технологии“ – 

гр. Ямбол. 

 

2. КУРС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКАТА 

ИЗПРАВНОСТ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРОВЕРКИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО 

МОНТИРАНИТЕ В МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА УРЕДБИ, КОИТО 

ПОЗВОЛЯВАТ РАБОТАТА НА ДВИГАТЕЛЯ С ВТЕЧНЕН ПРИРОДЕН ГАЗ ИЛИ 

СГЪСТЕН ПРИРОДЕН ГАЗ И ПРЕГЛЕДИ И ПРОВЕРКИ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ 

СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ” (утв. със зап. № РД – 08 – 4 /12.06.2018 г., 

на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация, на осн. Наредба №  Н-32 от 

16.12.2011 г., обн. ДВ бр. 104 от 27.12.2011 г., в сила от 20.05.2018 г.).  

Форма на обучение: Индивидуална или групова (при наличие на минимален брой курсисти 

6-ма) 

Срок на обучение: Продължителността на обучение е в зависимост от категорията на пункта за 

технически прегледи и в зависимост от вида на обучение – начално или периодично. 

-   I категория ПТП  - продължителност на курса 2 дни  

-  II категория ПТП  -  продължителност на курса 4 дни  

- III категория ПТП  -  продължителност на курса 6 дни  

- IV категория ПТП –  продължителност на курса 2 дни  

-  V категория ПТП –  продължителност на курса 3 дни  

 

Курсът е предназначен за: 



 Желаещите, които отговарят на условията по Наредба № Н - 32, да работят в пунктове за 

технически прегледи (начално обучение); 

 Членове на комисии в пунктовете за технически прегледи (периодично обучение). 

Важно - Председатели на комисии могат да бъдат членове на комисии, отговарящи на 

изискванията за специалност, съгласно Приложение № 1 на Наредба № Н - 32 и да имат не по-

малко от три години трудов стаж по тази специалност. 

Място на провеждане:  

- Факултет  „Техника и технологии“ – Ямбол (всяка седмица, след предварителна заявка);  

- Посещение на лекторите по места (при предварително заявено групово обучение).  

Такса: Според вида на обучението и категорията на пункта за годишни технически прегледи. 

за курс „Извършване на периодични прегледи на ППС“ в пункт от І категория индивидуална такса 

на един курсист – 180,00 лв; 

- за курс „Извършване на периодични прегледи на ППС“ в пункт от ІІ категория индивидуална 

такса на един курсист – 280,00 лв; 

- за курс „Извършване на периодични прегледи на ППС“ в пункт от ІІІ категория индивидуална 

такса на един курсист – 390,00 лв; 

- за курс „Извършване на периодични прегледи на ППС“ в пункт от ІV категория индивидуална 

такса на един курсист – 190,00 лв; 

- за курс „Извършване на периодични прегледи на ППС“ в пункт от V категория индивидуална 

такса на един курсист – 390,00 лв. 

Необходими документи за записване: 

1. Диплома за завършено средно или висше  образование (Приложение № 1 към чл. 13, ал. 

1, т. 1  (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., изм. и доп., бр. 38 от 2018 г.,  в сила от 20.05.2018 г.) - 

оригинал и копие, или свидетелство за професионална квалификация; 

2. Лична карта - оригинал и копие; 

3. Свидетелство за правоуправление на МПС (кат. В) - оригинал и копие; 

4. Копие на платежно нареждане за приведена сума по сметка на ФТТ „Техника и 

технологии“ – гр. Ямбол.  

 

След завършване на обучението се издава: Удостоверение за професионална квалификация 

„Допълнително обучение на технически специалисти за извършване на периодични прегледи 

на ППС в пунк от ………. категория“  

 

3. КУРС ЗА „ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ИЗПИТНИ КОМИСИИ ЗА 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС (ТЕОРИЯ)“ 

Форма на обучение: Индивидуална или групова (при минимален брой курсисти 6-ма) 

Срок на обучение: 4 дни 

Курсът е предназначен за: Председателите на изпитни комисии за провеждане на изпити на 
кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, 
които подлежат на периодично обучение съгл. Чл. 153а. Ал. (1) от ЗДвП. 
Място на провеждане:  

- Факултет  „Техника и технологии“ – Ямбол (всяка седмица, след предварителна заявка);  

- Посещение на лекторите по места (при предварително заявено групово обучение).  

 

Необходими документи за записване: 

1. Диплома за завършено  висше  образование /оригинал и копие/ 

2. Свидетелство за професионална квалификация „Преподавател – инструктор на 

водачи на МПС“; 

3. Лична карта - оригинал и копие; 

4. Свидетелство за правоуправление на МПС (кат. В) - оригинал и копие; 



 

Такса: Индивидуална такса на курсист – 850 лв. 

 

След завършване на обучението се издава: Удостоверение за „Допълнително обучение на 

Председатели на изпитни комисии за провеждане на практически изпити за придобиване на 

правоспособност за управление на МПС (теория)”. 

 

 

4. КУРС ЗА „ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ИЗПИТНИ КОМИСИИ ЗА 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС (ПРАКТИКА)“ 

Форма на обучение: Индивидуална или групова (при наличие на минимален брой курсисти 

6-ма) 

Срок на обучение: 4 дни 

Курсът е предназначен за: Председателите на изпитни комисии за провеждане на изпити на 
кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, 
които подлежат на периодично обучение съгл. Чл.153а, ал. 1 от ЗДвП. 
Място на провеждане:  

- Факултет  „Техника и технологии“ – Ямбол (всяка седмица, след предварителна заявка);  

- Посещение на лекторите по места (при предварително заявено групово обучение).  

 

Необходими документи за записване: 

1. Диплома за завършено  висше  образование /оригинал и копие/ 

2. Свидетелство за професионална квалификация „Преподавател – инструктор на 

водачи на МПС“; 

3. Лична карта - оригинал и копие; 

4. Свидетелство за правоуправление на МПС (кат. В) - оригинал и копие; 

Такса: Индивидуална такса на курсист – 850 лв. 

 

След завършване на обучението се издава: Удостоверение за „Допълнително обучение на 

Председатели на изпитни комисии за провеждане на практически изпити за придобиване на 

правоспособност за управление на МПС (практика)”. 

 

 

5. КУРС ЗА “ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА ПОДГОТОВКА НА 

ВОДАЧИ НА МПС” 

Форма на обучение: Индивидуална или групова (при наличие на минимален брой курсисти 

6-ма) 

Срок на обучение: 3 дни 

Курсът е предназначен за: Усъвършенстване на познанията на преподавателите за подготовка на 

водачи на МПС, необходимо да се извършва от тях на всеки 4 години (по чл.152, ал.20 от ЗДвП. 

Желаещите, които отговарят на условията по Наредба № Н - 32, да работят в пунктове за 

технически прегледи (начално обучение); 

Място на провеждане:  

- Факултет  „Техника и технологии“ – Ямбол (всяка седмица, след предварителна заявка);  

- Посещение на лекторите по места (при предварително заявено групово обучение).  

Такса: Индивидуална такса на курсист 156 лв. 

Необходими документи за записване: 

1. Диплома за завършено образование /оригинал и копие/,  

2.  Свидетелство за професионална квалификация „Инструктор за обучение на водачи 

на МПС“; 



3. Лична карта - оригинал и копие; 

4. Свидетелство за правоуправление на МПС  - оригинал и копие; 

5. Копие на платежно нареждане за приведена сума по сметка на ФТТ „Техника и 

технологии“ – гр. Ямбол.  

След завършване на обучението се издава: Удостоверение за допълнително обучение 

„Периодично обучение на преподаватели за подготовка на водачи на МПС “. 

 

 

 

 

 

 


