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Професионален  курс 
 

„Извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните 
превозни средства“ 

(по Наредба № Н - 32 /16.12.2011 г. на Министерството на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията) 

 
Цел на курса: 

             Придобиване на допълнителни знания по съвременните системи, компоненти и технически възли в 
превозните средства, методите за оценка на техническото им състояние, точността и методиките за измерване 
на параметри, характеризиращи техническото състояние на превозните средства.  
         Запознаване със законовите изменения за изискванията към средствата за измерване.  
         Актуализират се отговорностите на членовете на комисиите в пунктовете за технически прегледи, в 
съответствие с нормативната документация. 
         Провеждат се съгласно учебна документация, утвърдена от Изпълнителна агенция „Автомобилна 
администрация” към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 

Място на провеждане на курсовете: 

       
           Провеждат се от факултет  „Техника и технологии“ – Ямбол: 
 -    всяка седмица, след предварителна заявка в сградата на факултета или посещение на лекторите по места. 

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). 

 
Входящо ниво: 

  Kандидатите трябва да притежават квалификация, съгласно Наредба № Н – 32. 

 
Други: 

  
След завършване на обучението се издава: Удостоверение за професионална квалификация „Извършване на 
периодични прегледи на ППС в пункт от .....категория”. 

Необходими документи: 
1. Списък на участниците;  

  

2. 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; 

3. Лична карта - оригинал и копие; 
4. Свидетелство за правоуправление на МПС (кат. В) - оригинал и копие; 
5. Копие на платежно нареждане за приведена сума по сметка на ФТТ „Техника и технологии“ – гр. Ямбол.  

 

 
За информация: тел.: 046 / 640 123 – маг. инж. Миглена Казакова;                                                                    

e-mail: megkazakova@gmail.com 
 

  

  
 

 


