
АСОЦИАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ТРАНСПОРТА
4000  ПЛОВДИВ,  бул. “Хр. Ботев” № 82,  тел. 63 11 51,  факс 66  49 51,  e-mail: trans@techno-link.com

Периодично обучение за 

усъвършенстване и 

актуализиране на знанията на 

водачите за превоз на пътници 

и товари



1. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

• ПРОМЯНА В МИСЛЕНЕТО

• ПРОМЯНА В ПОВЕДЕНИЕТО

• СЪЗДАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯ

“Всяко действие е губене на време, ако не 

реализира поне една цел”



2. Нормативни документи.

2.1. Директива 2003/59/ЕС на ЕП и съвета.

- относно началната квалификация и 

продължаващото обучение на водачите за 

превоз на пътници и товари.



2.2. Закон за автомобилните превози.

Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2006 г.) (*) (1) Лицензираните 

превозвачи и лицата, извършващи превози за собствена 

сметка, осъществяват превози на пътници и товари с 

превозни средства, за управлението на които се изисква 

свидетелство за управление на моторно превозно 

средство от категории и подкатегории C1, C1+E, C, C+E, 

D1, D1+E, D или D+E, само с водачи, които отговарят на 

изискването за квалифика-ция на водача. За 

съответствие с изискването за квалификация на водача 

министърът на транспорта или упълномощени от него 

длъж-ностни лица издават карта за квалификация на 

водача със срок на валидност 5 години.



(2) Карта за квалификация на водач се издава на лица, притежаващи 
удостоверение за професионална компетентност, удостоверяващо 
начална квалификация или периодично обучение по смисъла на ал. 3 и 
4.

(3) Изискването за квалификация на водача по ал. 1 е изпълнено, когато 
водачът притежава познания, придобити чрез посещения в курсове за 
обучение, и е положил успешно изпит.

(4) Водачите, придобили квалификацията по ал. 2, подлежат на 
периодично обучение за усъвършенстване на познанията си на всеки 5 
години.

(5) Министърът на транспорта определя с наредба условията и реда за 
провеждане на обучението и реда за провеждане на изпитите по ал. 3 
и 4.

**2. разпоредбата на § 4 относно чл. 7б, която влиза в сила, както следва:

а) за водачи на моторни превозни средства, за управлението на които се 
изисква свидетелство за управление на моторно превозно средство от 
категории и подкатегории D1, D1+E, D или D+E - от 10 септември 2008 
г.;

б) за водачи на моторни превозни средства, за управлението на които се 
изисква свидетелство за управление на моторно превозно средство от 
категории и подкатегории C1, C1+E, C или C+E - от 10 септември 2009 
г.



2.3. Наредба № 41/2008 за условията и реда за 

провеждане на обучение на водачите на 

автомобили за превоз на пътници и товари.

2.3.1. Видове обучение.

- курс за начална квалификация

- курс за периодично обучение

- курс за ускорено обучение



за водачи от категории D1, D1+E, D или D+E за водачи от категории C1, C1+E, C или C+E

дата на придобиване 

на правоспособност

крайна дата за първия 

курс

дата на придобиване 

на правоспособност

крайна дата за първия 

курс

преди 31.12.1970 г. до 31.12.2009 г. преди 31.12.1970 г. до 31.12.2010 г.

от 01.01.1971 г. 

до 31.12.1980 г.

до 31.12.2010 г. от 01.01.1971 г. 

до 31.12.1980 г.

до 31.12.2011 г.

от 01.01.1981 г. 

до 31.12.1990 г.

до 31.12.2011 г. от 01.01.1981 г. 

до 31.12.1990 г.

до 31.12.2012 г.

от 01.01.1991 г. 

до 31.12.2000 г.

до 31.12.2012 г. от 01.01.1991 г. 

до 31.12.2000 г.

до 31.12.2013 г.

от 01.01.2001 г. 

до 10.09.2008 г.

до 31.12.2013 г. от 01.01.2001 г. 

до 10.09.2009 г.

до 31.12.2014 г.

2.3.2. Срокове за преминаване на първият курс 

на периодично обучение.



2.4. Закон за движението по питищата.

2.4.1. Категории на водача

C1+E C+E D1+E D+E

C1 C D1 D

A1 A

B1 B

B+E

M T колесен трактор

T тролейбус

T трамвайна мотриса

T



2.4.2. Категории пътни превозни средства

категория “L” – двуколесни ППС

L1 L2 L4 L5L3

категория “М” – за превоз на пътници

М 1

до 8+1 места за сядане

М 3

с над 8+1 места за сядане 

и с ТДММ над 5 t

М 2

с над 8+1 места за 

сядане и с ТДММ до 5 t

категория “N” – за превоз на товари

N 1

с ТДММ до 3.5 t

N 3

с ТДММ над 12 t

N 2

с ТДММ над 3.5 t до 12 t



категория “G” – МПС с повишена проходимост (с 

повече от един двигателен мост

категория “OT” – ремаркета и полуремаркета 

теглени от колесен трактор

категория “O” – ремаркета и полуремаркета 

теглени от автомобили

категория “T” – МПС за теглене, бутане, носене, 

или задвижване на агрегати, машини и други

О 1
с ТДММ до 750 kg

О 2
с ТДММ над 750 

kg 3500 kg

О 3
с ТДММ над  3.5 t до 

10 t

О 4
с ТДММ над 10 t



2.4.3. Качества, които трябва да притежава водачът

А) от познавателната сфера

1. "Точност на възприятието за време" е правилна преценка на 
различни времеви интервали. 

2. "Точност на възприятието за пространство" е умение "на око" да 
определят пространствени съотношения, разстояния, ъгли, размери.

3. "Точност на възприятието за движение" е правилно определяне 
скоростта, направлението и разположението на движещи се обекти.

4. "Голям обем на вниманието" е способност да се възприемат 
едновременно повече от три обекта. 

5; "Устойчивост на вниманието " е способност  за продължително 
съсредоточаване върху даден обект или дейност. 

6. "Концентрация на вниманието" е способност за съсредоточаване 
върху един обект. 

7. "Разпределение на вниманието " е способност за едновременно 
възприемане на повече обекти  или едновременно изпълнение на 
няколко дейности. 

8. "Превключване на вниманието" е способност да се пренасочва 
вниманието от един обект към друг или от една дейност към друга.



9. "Бдителност" е способност своевременно да се откриват 

сигналите и своевременно да се изпълняват необходимите действия 

при продължителна еднообразна дейност. 

10. "Обем на паметта" е способността за съхранение на повече от 

три едновременно възприети обекта. 

11. "Оперативна памет" е способността за съхранение на значима за 

изпълнение на дадена дейност информация. 

12. "Подвижност на мисловните процеси" е умението за бързо 

преминаване от една към друга мисловна задача. 

13. "Гъвкавост на мисловните процеси" е умението да се намира 

правилно решение при нестереотипни задачи. 

14. "Оперативност на мисленето" е актуализация на съдържанието 

на знанието, отнасящо се до даден сигнал, и интерпретация на това 

знание за решаване на задачи, свързани с управлението на обекта. 

15. "Невербален интелект" е способност за откриване на 

взаимовръзки и закономерности между обекти с несловесен характер.



Б) от психомоторната сфера

16. "Сръчност на движенията" е точност и бързина на 

изпълнение на движенията.

17. "Бързина на проста сензомоторна реакция" е времето за 
реагиране на един сигнал (звуков, светлинен и т.н.). 

18. "Бързина на сложна диференцировъчна реакция" е 
времето за реагиране на значими сигнали при наличие на 
множество други сигнали.

19. "Бързина на сложна изборна реакция" е времето за 
реагиране по определен начин на различни сигнали. 

20. "Бързина на реакция на движещ се обект" е времето за 
реагиране на сигнал (обект), променяш местоположението си. 

21. "Точност (правилност) на реакциите" е съответствието на 
извършената реакция на необходимата (отсъствие на грешки). 

22. "Стабилност на реакциите" е еднаквост, във времената на 
отделните реакции. 



23. "Емоционална устойчивост" е стабилност, спокойствие, 
уравновесеност на личността. 

24. "Самоконтрол" е саморегулиране на собственото поведение.

25. "Съвестност" е съобразяване на поведението с обществените 
норми. 

26. "Отговорност" е осъзнаване на дълга пред обществото и 
самия себе си. 

27. "Сдържаност" е овладяване на собственото поведение. 

28. "Липса на агресивност" е отсъствие на необузданост в 
поведението. 

29 "Дисциплинираност" е спазване на определени изисквания. 

30. "Склонност към поемане на разумен риск" с извършване на 
рисковано действие cамo когато е необходимо.

31. "Адекватна самооценка" е съответствие на собствената 
оценка и на реалните постижения. 

32. "Устойчивост към професионално безотговорно 
поведение" е едновременно утвърден характер, практичен, 
самоконтролиращ се и спокоен. 

В) от личностната сфера



2.4.4. Класове на водача.

- клас А

- клас B

- клас C

- клас D, E, F, G

3. Причини за ПТП в България и влиянието им 

върху безопасността на движението.

3.1. Водачите от 70 % до 90 %.

3.2. Пътната мрежа от 10 % до 30 %.

3.3. Вид и състояние на МПС до 5 %.

3.4. Организация на движението до 10 %.



Закон за автомобилните превози
(2) Карта за квалификация на водач се издава на лица, притежаващи 

удостоверение за професионална компетентност, удостоверяващо начална 
квалификация или периодично обучение по смисъла на ал. 3 и 4.

(3) Изискването за квалификация на водача по ал. 1 е изпълнено, когато 
водачът притежава познания, придобити чрез посещения в курсове за 
обучение, и е положил успешно изпит.

(4) Водачите, придобили квалификацията по ал. 2, подлежат на периодично 
обучение за усъвършенстване на познанията си на всеки 5 години.

(5) Министърът на транспорта определя с наредба условията и реда за 
провеждане на обучението и реда за провеждане на изпитите по ал. 3 и 4.

**2. разпоредбата на § 4 относно чл. 7б, която влиза в сила, както следва:

а) за водачи на моторни превозни средства, за управлението на които се 
изисква свидетелство за управление на моторно превозно средство от 
категории и подкатегории D1, D1+E, D или D+E - от 10 септември 2008 г.;

б) за водачи на моторни превозни средства, за управлението на които се 
изисква свидетелство за управление на моторно превозно средство от 
категории и подкатегории C1, C1+E, C или C+E - от 10 септември 2009 г.



Основни фактори осигуряващи 

безопасността на движението

1. Опасна зона при спиране на МПС





2. Безопасна дистанция пред МПС





3. “Дължина” на осветеният пътен участък от 

фаровете на къси светлини.

3.1. При фарове със симетрична светлина.

3.2. При фарове със асиметрична светлина.



3.3. При заслепяване.



4. Спасителна маневра.
Прилагат се постановките на чл. 13 и чл.15 от Наказателния кодекс.

5. Поведение на водача при ПТП.

5.1. Водачът участник в ПТП.

5.2. Водачът неучастник в ПТП.

6. Професионална подготовка на 

водача.

6.1. Компоненти на системата “Човек –

автомобил – път – околна среда”.

6.2. Дефанзивно управление на МПС.



7. Скорост на движение.

7.1. Фактори от които зависи.





8. “Мъртви” зони около МПС
8.1. Клас на огледалата за виждане назад



8.2. Разположение на “мъртвите” зони около МПС.



8.3. Минимален задължителен брой 

огледала на товарен автомобил 

(N3).
а)  вътрешно огледало клас I – по избор;

б) външни огледала

- главно огледало клас II – задължително

- широкоъгълно огледало клас IV-

задължително

- огледало с близко поле на видимост клас V –

задължително

- предно огледало клас VI – задължително



8.4. Възприемане на пътната ситуация и обектите 

върху пътното платно от водача.



8.5. Регулиране на огледалата за виждане назад.



8.6. Видимост в метри при различни условия.



8.7. Видимост при фарове с асиметрични къси 

светлини.



8.8. Директива 2007/38/ЕО за новия клас 

огледала за товарни автомобили с ТДММ над 

3.5 тона.

- категории ПС от N2 и N3.

- срок за монтиране на новите огледала до 

31.03.2009 г. 

9. Грешки допускани от водачите при 

управление на МПС.

9.1. Грешки от възприятието.

9.2. Грешки при вземане на решения.

9.2.2. Съзнателни.

9.2.3. Несъзнателни.

9.3. Грешки на действието в критични ситуации.

10. Рискова група водачи в Република България.



Пътни принадлежности и съоръжения и влиянието 

им върху безопасността на движението.

1.Видове пътни съоръжения.

а) тунели

б) подлези

в) надлези

г) мостове

д) пътни възли



2. Видове пътни принадлежности

а) пътни знаци

б) крайпътни огради

в) крайпътни площадки

г) снегозащитни прегради

3. Влияние на пътните съоръжения върху 

безопасността на движението.

3.1. Тунели

3.1.1. Понятие за тунел



3.1.2. Оборудване на тунел.



3.1.3. опасности които създава тунела





3.1.4. Задължения на водача при преминаване.

3.1.5. Действия на водача при задръстване в              

тунел.

3.1.6. Действия на водача при авария или 

пътен инцидент.

3.1.7. Действия на водача при пожар.



3.1.8. Аварийни станции в тунел.



3.1.9. Аварийни изходи в тунел.

3.1.10. Електронни информационни табла.



3.2. Мостове.



3.2.1. Опасности, които създават мостовете.

3.2.2. Задължения на водачите при 

преминаване.

3.3. Надлези.

3.3.1. Опасности, които създават надлезите.

3.3.2. Задължения на водача при 

преминаване по надлез.



3.4.1. Понятие за пътен възел.

3.4.2. Опасности, които създават.

3.4.3. Задължения на водача при 

преминаване.

3.4. Пътни възли.



4. Влияние на пътните принадлежности върху 

безопасността на движението.

4.1. Влияние на пътните знаци.

4.2. Влияние на крайпътните огради.

4.2.1. Предпазни еластични огради.



4.2.2. Двойни предпазни еластични огради.



4.2.3. Предпазна еластична ограда с проход 

за преминаване на пешеходци и парапет.



4.2.4. Предпазен буфер.



4.3. Влияние на снегозащитните прегради.

4.4. Влияние на крайпътните площадки.



Опасности, които крие пътя, 

автомобилът и средата за движение
1. Видове опасности намиращи се на пътя.

1.1. Влияние на компонентите от системата 
“човек-автомобил-път-околна среда”



1.2. Вид и състояние на пътя.



1.3. Влияние на атмосферните условия.



1.4. Влияние на крайпътния пейзаж.



2. Фактори за възникване на ПТП.

2.1. Поведение на другите участници в 

движението.

2.2. Отклоняване вниманието на водача.

2.3. Отговорности на водача.

2.4. Пропуски при организиране на превозите.

2.5. Възраст на водача.

2.6. Стил на управление на МПС.

2.7. Здравословно състояние на водача.



3. Опасности при движение в завой.

4. Параметри, които определят трудността на 

завоя.

5. Задължения на водача при движение в 

завой.

6. Опасности, които създава кръстовището.

6.1. Понятие за кръстовище.

6.2. Видове.

6.3. Начало на кръстовището.

6.4. Грешки на водачите при преминаване.





7. Предвиждане на опасни пътни ситуации от 

водача при управление на МПС.

8. Опасности възникващи от автомобила при 

превоз.

8.1. От техническото състояние на автомобила.

8.2. От пожар.

8.3. При рязко спиране.

8.4. От претоварване.

9. Мероприятия водещи до намаляване 

опасностите на пътя.

10. Оборудване на автомобила.



10.1. Пожарогасител. 10.2. Светлоотразите-

лен триъгълник.

10.3. Клинове за 

подлагане на 

колелата.



10.4. Аптечка съгласно Инструкция № 1 от 2008 г.

10.5. Сигнална светлоотразителна жилетка.

10.6. Работни ръкавици.

10.7. Инструменти.

10.8. Права лопата.

10.9. Вериги против боксуване.



11. Трудови злополуки по отрасли.



12. Транспортни злополуки.









Сили действащи на МПС и използването им 

за икономия на гориво.

1.Надлъжни сили при праволинейно движение.

1.1. Теглителна сила.



1.2. Съпротивителни сили.

1.3. Съпротивление при търкаляне на гумите.

1.3.1. Зависи от:

- вертикалното натоварване

- налягането на въздуха в гумата



1.4. Съпротивление на въздуха.



1.5. Съпротивление от наклона на пътя.



1.6. Съпротивление от инерцията.



2. Напречни сили при праволинейно движение.

2.1. От силен страничен вятър.

2.2. От коловози по пътната настилка

2.3. При разминаване с ППС с големи габаритни 

размери.



3. Движение в завой.

- Центробежна сила.



4. Сили на сцепление в контактното петно 

между гумата и пътната настилка.

4.1. На двигателното 

колело в завой.

4.2. На двигателното 

колело при праволи-

нейно движение.

4.3. На двигател-

ното колело в завой 

без газ.



5. Предаване на теглителните сили.

6. Предаване на спирачни сили.

7. Икономично управление на ПС.

7.1. Характеристики на двигателя.

7.1.1. Въртящ момент.



7.1.2. Мощност и специфичен разход на гориво.



7.1.3. Зони на 

оборотомера 

показващи 

характеристиката 

на двигателя.



7.1.4. Използване на инерцията за икономия на 

гориво.



7.1.5. Графика на движение на ПС.



Международно законодателство.
1. Основни понятия.

1.1. Директива на ЕП.

1.2. Регламент на ЕП.

2. Основни нормативни актове на ЕС, касаещи превоза на 

пътници и товари.

2.1. Регламент (ЕО) N 561/2006.

2.2. Регламент (ЕИО) N 3821/85.

2.3. Регламент (ЕО) N 2135/98.

2.4. Регламент (ЕО) N 1072/2009.

2.5. Директива 2002/15/ЕО на ЕП.

2.6. Директива 2006/22/ЕО на ЕП.

2.7. Европейска спогодба за работа на екипажите на ПС, 

извършващи международни автомобилни превози 

(АЕТR).





2.7. Карта на ЕС в зависимост от прилагането на 

Регламент 561/2006 или AETR.





Национално законодателство.
1. Основни нормативни актове.

1.1. Закон за автомобилните превози.

1.2. Закон за движението по пътищата.

1.3. Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на 

пътници и товари.

1.4. Наредба за организация на работното време на лицата, 

които извършват транспортни дейности в автомобилния 

транспорт.

1.5.Наредба № 12 за изискванията за задължителна употреба на 

контролните уреди за регистриране работата на екипажите на 

ПС.

1.6. Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на 

транспортни схеми.

1.7. Наредба № 33 за обществен превоз на пътници и товари на 

територията на Република България.



Време на управление, почивки по 

време на работа на водача на МПС.

1. Периоди, които включва работното време 

на водача.

1.1. Време на управление.

1.2. Период на управление.

1.3. Прекъсване по време на работа.

1.4. Дневно време на управление.

1.5. Седмично време на управление.

1.5.1. Понятие за седмица.

1.6. Почивка.



1.7. Седмична почивка.

1.7.1. Нормална седмична почивка.

1.7.2. Намалена седмична почивка.

1.8. Друга работа.

1.9. Дневна почивка.

1.9.1. Нормална дневна почивка.

1.9.2. Намалена дневна почивка.

1.10. Екипно управление на МПС.



2. Прекъсване по време на работа.

2.1. Намалено прекъсване.



3. Дневно време на управление.

3.1. Удължаване на дневното време за управ-

ление на МПС.



3.2. Примерно работно време.



4. Седмично време на управление на МПС.



5. Общо време за управление на МПС за две 

последователни седмици.

6. Непрекъсната дневна почивка.



7. Дневна почивка взета на два пъти.

8. Намалена дневна почивка.

9. Седмична почивка.

9.1.Нормална седмична почивка.

9.2. Намалена седмична почивка.



10. Екипно управление на МПС с двама водачи.



11. Пътувания, включващи ферибот или ж. п. 

транспорт



12. Орга-

низация

на 

управле-

нието на 

МПС и 

почивки-

те за две 

последо-

вателни 

седмици.





Аналогов тахограф

1. Предназначение.



2. Попълване на тахографски лист.



3. Замяна на тахографски лист.

3.1. Поставяне.

3.2. Изваждане.



4. Ръчно въвеждане на данни.



5. Символи за периодите на работното време на 

водача.

6. Водачът при проверка от контролен орган 

представя:



Дигитален тахограф

1. Основни елементи.







2. Основни пиктограми.



3. Видове карти за дигитален тахограф.

3.1. Карта на водача.

3.2. Карта на превозвача.



3.3. Контролна карта.

3.4. Карта за монтаж и настройки.



3.5. Задължения на водача.

3.5.1. При повреда на тахографа.

3.5.2. При загубване или повреда картата на 

водача.

3.5.3. Допустимо време за управление на 

МПС без карта на водача.

3.5.4. Изтичане срока на валидност на картата 

на водача.

3.5.5. Кога се изважда картата на водача.

3.5.6. От какво да се пази картата на водача.



4. Универсална времева координационна 

система (UTC).

4.1. Времеви зони.





4.2. UTC при зимно часово време.

UTC = местно време – часова зона

4.3. UTC при лятно часово време.

UTC = местно време – часова зона –

лятно време 1 час

5. Документи , които представя водача при 

проверка от контролен орган.

5.1. Карта на водача.

5.2. Данни от паметта на дигиталният 

тахограф.



6. Поставяне картата на водача.

1.

2.

3.



7. Водене по менюто след поставяне картата 

на водача.





7.1. Ръчно въвеждане на данни.



8. Вадене картата на водача.



9. Автоматична настройка на операциите 

след включване/изключване на двигателя.



10. Въвеждане на страна.



11. Обозначаване на страните.



12. Въвеждане на региони.

12.1. Обозначение на региони.



13. Ръчно въвеждане на операциите.



14. Предупреждения работно време.



Тахограф “Карат бус”.
1. Схема на клавиатурата.



2. Схема на дисплея (режим тахограф).

3. Работа с тахограф “Карат бус”.







Системи за активна безопасност в 

товарните автомобили и автобусите

1. Предназначение.

2. Антиблокираща система (ABS).



2.1. Предназначение.

2.2. Общо устройство.

2.3. Действие.

3. Противобоксуваща система (ASR).



3.1. Предназначение.

3.2. Общо устройство.



3.3. Действие.

4. Електронна стабилизираща система (ESP).

4.1. Предназначение.

4.2. Общо устройство.

4.3. Действие.



5. Система за поддържане на скоростта 

(темпомат).

5.1. Предназначение.

5.2. Недостатък.



6. Адаптивен темпомат за поддържане на 

безопасна дистанция. 

6.1. Предназначение.

6.2. Устройство.

6.3. Действие.



7. Спирачен асистент за внезапно спиране 

(BAS).



8. Система за контрол на пътната лента за 

движение.



8.1. Предназначение.

8.2. Общо устройство.

8.3. Действие.

9. Система за поддържане бдителността на 

водача (DAS).



10. Ограничител на скоростта.

10.1. Закон за автомобилните превози чл. 89.

№ по ред
Категории 

ППС
ТДММ

Първа 

регистрация 

след:

1 M 3 над 10 t --

2 N 3 над 12 t --

3 M 3 от 5 до 10 t 01.10.2001 г.

4 N 2 от 7,5 до 12 t 01.10.2001 г.

5 M 2, N 2 от 3,5 до 7,5 t 01.10.2001 г.

6 M 2, N 2 от 3,5 до 7,5 t 01.10.2001 г.



11. Система за ограничаване на 

скоростта при продължителни спускания 

(DBL).



12. Спирачни забавители (ретардери).

12.1.Моторна спирачка.



12.2. Електрически ретардер.



12.3. Хидравличен ретардер.



Пожар в МПС



1. Видове пожари.

1.1. Клас А.

1.2. Клас B.

1.3. Клас C.

1.4. Клас D.

2. Видове пожарогасители.

2.1. Прахови.

2.2. С въглероден диоксид.

2.3. Водни.

3. Обозначение на пожарогасителите според 

вида на пожара.





4. Пожарогасител според класа на пожара.



5. Работа с пожарогасител при гасене на 

пожар.

6. Поддържане на пожарогасителите.



1. Действие на водача за обезопасяване на пътя.

Оказване на долекарска помощ на 

пострадали.

2. Оказване на долекарска помощ.



2.1. Спасителна верига.



2.2. Изваждане на пострадал от опасна зона.



2.3. Основни жизнени функции на човека. 

- съзнание

- сърдечна дейност

- дишане.

2.4. Проверка на жизнените функции.



2.5. Отстраняване 

на предпазна каска.

2.6. Кръвотечение. 

2.7. Фрактури.



Превоз на товари с автомобилен 

транспорт
1. Технико-икономически особености на 

автомобилния транспорт.

1.1. Голяма маневреност и проходимост.

1.2. Висока средна скорост на движение.

1.3. Малки капитални вложения.

1.4. Възможност за превози на къси разстояния 
при ниска себестойност.

2. Обработка на товарите за транспортиране.

2.1. Предварително обработване и групиране.

2.1.1. По вид и количество.

2.1.2. По партиден номер.



2.1.3. Фолиране на кашоните върху палета.

2.1.4. Бар код на всеки кашон и на палета.

2.2. Средства за транспортиране.

2.2.1. Плоски палети.



2.2.2. Стойкови палети.

2.2.3. Каса-

палети.



2.2.4. Ролкова полупалета.

3. Начини за подреждане 

на палети в каросерията.



4. Товарен автомобил със заден товароподем 

борд.



4.1. С плъзгащи лифтове за ремаркета и 

полуремаркета.

4.2. С разгъващи се лифтове.

4.3. С колонни лифтове.



5. Контейнери.

5.1. Видове според товароносимостта.

5.2. Видове според предназначението.



6. Укрепване на товара.

6.1. Чрез обтегачи.

6.2. С въжета



6.3. Със специални 

подложки

6.4. С профилни 

подложки.

6.5. С еластични колани.





Укрепващ колан 5т

Осигурява надеждно укрепване на товара към превозното средство. 

Дори и най-силните вибрации или разтърсващи движения не оказват 

влияние.

Стандартната дължина на тези колани е 8 и 10 m

Ширина на лентата - 50мм

Двуконечния колан се произвежда се страндартно с различни видове 

накрайници

Варианти на трешчотката - STANDART, OFF-LOAD механизъм и с OFF-

LOAD механизъм с допълнително подсигуряване

OFF-LOAD механизъм - повишено усилие, постепенно освобождаване

Контролираното отпускане предотвратява риска от инциденти

Досега беше така – тресчотката отпускаше притягащия колан 

изведнъж на един път. Така ако товарът не е добре балансиран или не 

е в устойчиво равновесие може да се преобърне или разсипе. Сега 

товарът може да бъде отпуснат постепенно и на стъпки. Така ако 

възникне опасност от преобръщане или падане може навреме да се 

вземат 



6.5.1. Параметри на колана.

- товароносимост

- големина на притягащата сила

- стандарт DIN EN 12195-2

6.5.2. Постелки под товара с голям коефициент 

на триене.

6.5.3. За тежки товари, чрез вериги с винтов 

механизъм на обтягане.

6.5.4. Надуваеми чували за празните 

пространства между палетите.

7. Еластични колани тип ZG.

7.1. Стандартна дължина 8, 10, 12 m.

7.2. Ширина на лентата 50 mm.



- Осъществяват сигурно укрепване на товара 

към превозното средство. 

- Текстилните ленти практически са константни 

и не изменят дължината си от въздействието 

на атмосферни фактори - дъжд, сняг, темпера-

тура и др. 

- Товароносимост 4000/5000 [daN] и стандартни 

дължини 8, 10 и 12 метра. 

- Ширина на лентата 50 mm. 

- Завършват с три различни вида куки за 

закачане към превозното средство. 

- Отговарят на DIN EN 12195-2. 







Тип ABS

• Изработени са от висококачествена стомана, 
която след това е поцинкована, хромирана, 
покрита с тънък слой от епоксидна смола и 
накрая е боядисана. 

• Натягането може да стане и на половин стъпка. 

• Товароносимост 4000/5000 [daN] и стандартна 
дължина 8 метра. 

• Ширина на лентата 50 mm. 

• Отпускането става също на стъпки. Ако 
товараът е дебалансиран това позволява да се 
вземат предпазни мерки. Подобрява се 
безопасността на труда. 

• Отговарят на DIN EN 12195-2 





ТИП ErgoABS

• Изключително удобен за работа, тъй като 
натягането става в посока “отгоре на долу” 

• Както и ABS са изработени от висококaчествена 
стомана, която е поцинкована, хромирана, покрита 
с тънък слой епоксидна смола и накрая е 
боядисана. 

• Товароносимост 4000/5000 [daN] и стандартна 
дължина 8метра. 

• Ширина на лентата 50 mm. 

• Натягането може да стане и на половин стъпка. 

• Отпускането също става на стъпки. ико товарът е 
дебалансиран това позволява да се вземат 
предпазни мерки. Подобрява се безопасността на 
труда. 

• Отговарят на DIN EN 12195-2 





Тип предпазни ъгли



7. Разполагане 

на товара в 

каросерията 

на 

автомобила.



Необходими документи при 

обществен превоз на товари на 

територията на Република България

1. Свидетелство за управление на МПС.



2. Свидетелство за регистрация на ППС

3. Документ за застраховка гражданска 

отговорност.



4. Заверено копие на лиценз за международен 

автомобилен превоз на товари срещу заплащане.





5. Удостоверение за транспортна годност.



6. Документ за преминат годишен технически 

преглед на ППС.



7. Пътен лист.









8.1. Товарителница за международен превоз.



8.2. Опаковъчен 

лист.



8.3. Товарителница за превози на територия-

та на Република България.



Необходими документи за 

международен превоз на товари.

1.Заверено копие на лиценза на Общността.

2.Заверено копие на договора за наем или 
лизинг на ПС, когато то не е собственост на 
превозвача.

3.Товарителница.

4.Разрешително за територията на България, 
когато такова се изисква.

5.Митнически гаранционни документи.

6.Сертификат за водач, когато той е от държава, 
която не е член на ЕС.

7.Трудов договор на водача.



8. Свидетелство за митническа годност.





9. Карнет TIR, когато маршрутът преминава 

през държава, която не е член на ЕС.



Система за контрол налягането и 

температурата на въздуха в 

автомобилните гуми (TRMS)

1.Влияние на износените гуми при 

експлоатация на автомобила.

2.Системи за контрол.



2.1. Система с вътрешни датчици.

- датчик монтиран с метален пръстен 

около джантата

- монитор в кабината на водача



2.2. Система с външни датчици.

- датчика се монтира на винтила.



3. Възвръщаемост на инвестицията в системата. 

4. Свързване на системата с GPS/GPRS.



5. Маркировка на гумите.

6. Скоростен индекс.



7. Товарен индекс.



8. Избор на гуми с подходящ протектор.







8.1. Лятна и зимна гума.

8.2. Означение на зимните гуми (М & S).



Влияние на алкохола върху водача
1. Нарастване на риска за ПТП при употреба на 

алкохол.

2. Количество на алкохола 

в различните напитки.



3. Концентрация на 

алкохол в кръвта в 

зависимост от пола.

4. Разграждане на 

алкохола от 

организма на 

водача.

5. Влияние на 

алкохола върху 

очите на водача.



Шум и въздействието върху човешкият 

организъм

1. Как чуваме.



2. Измерване на шума.

2.1. Разпространяване на звуковите вълни.

2.2. Параметри на шума.

- сила на шума dB

- честота на шума Hz

2.3. Праг на чувствителност.



3. Шумът и неговото въздействие върху водачът.

4. Предпазване на слухът.

5. Негативни въздействия според нивото на 

продължителен шум.



6. Допустимо време на въздействие на 

звуково налягане.

7. Шумова 

скала и 

въздействие 

върху 

организма.



8. Шумът в МПС.

8.1. Влияние на 

скоростта.

8.2. Според вида 

на МПС.



Намаляване токсичността на газовете 

от ДВГ

1. Замърсяване на околната среда от видове 

МПС в %.



2. Съдържание на твърди частици и азотни 

окиси според еконормите.



3. Намаляване на вредните емисии от 

дизеловите двигатели.



4. Системи за намаляване на азотните окиси.

4.1. Система за рециркулация на газовете (EGR).



4.2. Система за селективна каталитична 

редукция (SCR).





Факторът възраст
1. Влияние на факторът възраст.



2. Възрастта и развитието на 

дееспособността и работоспособността.

2.1. Първа фаза – растеж.

2.2. Втора фаза – устойчивост.

2.3. Трета фаза – спад.

3. Противодействие на рисковите фактори 

обусловени от възрастта.


