НАЧАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧИ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ
(Наредба 41 на МТ)
(Директива 2003/59/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета)

МОДУЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ,
ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПОДЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО,
ОПИСАНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ
(Водачи на превозни средства, които се обучават за придобиване на начална квалификация за извършване на
превоз на товари и притежават удостоверение за професионална компетентност за извършване на превоз на
пътници)

C1, C1E, C, CE
ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ

©Зебра Сист, 2014 г.

Код

Наименование на модула

МОДУЛ CD-Р-1
МОДУЛ CD-Р-2

Хорариум

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО НА БАЗАТА НА

34 астрономически часа

ИЗИСКВАНИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(45 учебни часа и 15 мин.)

ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВНАТА УРЕДБА

22 астрономически часа

Вид
задължителен

задължителен

(29учебни часа и 15 мин.)
МОДУЛ CD-Р-3

ЗДРАВНА, ПЪТНА И ЕКОЛОГИЧНА БЕЗОПАСНОСТ, ПРЕДОСТАВЯНЕ

14 астрономически часа

НА УСЛУГИ, ЛОГИСТИКА

(18 учебни часа и 30 мин.)

Място на провеждане на теоретичното обучение
Учебен кабинет

Място на модулите в плана на обучение

задължителен

Стр.
3

4

5

Разпределение на учебните часове
Не повече от 6 учебни часа на денонощие

Изисквания към обучаваните
Водачите на моторни превозни средства, за управлението на които

По време на обучението, обучаваните трябва да получат

се изисква свидетелство за управление на моторно превозно средство от

знания по всички Модули, като няма строга последователност при

категории и подкатегории C1, C1+E, C, C+E, , когато с тези превозни средства

преподаването им.

се извършват обществени превози или превози за собствена сметка, трябва
да притежават карта за квалификация на водача.

МОДУЛ CD-Р-1

Управление на превозно средство на базата на изискванията за безопасност

РАЗДЕЛ/ЦЕЛ
C-Р-1.4
ЦЕЛ:
Способност за натоварване на превозно
средство със спазване на правилата за
безопасност и правилно използване на
превозно средство.
(сили, които оказват въздействие на превозно
средство в движение, използване на
предавателното отношение в съответствие с
товара на превозно средство и профила на
пътя, изчисляване на полезния товар на
превозно средство или устройство,
изчисляване на общ обем, разпределение на
товар, последствия от претоварване на оста,
стабилност и център на тежестта на превозно
средство, типове опаковане и палети;
основни категории товари, които се нуждаят от
прикрепване, техники за затягане и
закрепване, използване на закрепващи ленти,
проверка на устройства за прикрепване,
използване на оборудване за манипулиране,
поставяне и махане на чергило.)

Теми
1.4.1. Укрепване на товара

1.4.2. Отговорности

1.4.3. Физика

1.4.4. Разпределение на товара и полезен
/работен/ обем
1.4.5. Видове товари
1.4.6. Начини на обезопасяване

Учебно съдържание
 Некачествено обезопасяване на товара и
последици от това
 Статистика на ППТ – необезопасени товари
 Законови изисквания
 Санкции
 Отговорности
 Равносметка
 Физични зависимости
 Триене
 Сили на въздействие по време на движение
 Влияние на стила на управление
 Разпределение на товара
 Полезен обем








Опаковки и товарни единици
Групиране на товари
Помощни средства при укрепване на товара
Косо и диагонално укрепване
Укрепване към пода (платформата)
Укрепване на подвижни товари
Укрепване на неподвижни товари

МОДУЛ CD-Р-2 Прилагане на правната уредба
C-Р-2.2
2.3.1. Закон за автомобилните превози
ЦЕЛ:
Да се познава правната уредба за превоз на
товари.
(транспортни лицензи, задължения по
стандартни договори за превоз на товари,
изготвяне на документи, които формират
транспортния договор, международни
транспортни разрешения, задължения по
Конвенцията за договора за международен
автомобилен превоз на товари, изготвяне на
2.3.2. Други законови предписания
международна товарителница, преминаване
през граница, изпращачи на товари, специални
документи, които придружават товарите.)













Общи положения
Лицензиране и регистриране
Достъп на български превозвачи до
международен превоз на товари и на
чуждестранни превозвачи до превоз на товари
на българска територия
Договор за превоз на товари
Отговорност при договор за превоз на товари
Рекламации и искове при договори за превоз
на товари
Закон за движението по пътищата
Наредба № 11 За международен автомобилен
превоз на пътници и товари
Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. За
обществен превоз на пътници и товари на
територията на република България
Конвенция за договора за международен
автомобилен превоз на товари

МОДУЛ CD-Р-3 Здравна, пътна и екологична безопасност, предоставяне на услуги, логистика
D-Р-3.7
ЦЕЛ:
Да се познава икономическата среда на
автомобилния превоз на товари и
организацията на пазара.
(автомобилен транспорт във връзка с другите
начини на транспорт (конкуренция,
товароизпращачи), различни автомобилни
транспортни дейности (превоз за сметка на
отсрещната страна, за собствена сметка,
спомагателни транспортни дейности),
организация на основните типове транспортни
дружества и спомагателни транспортни
дейности, различни транспортни
специализации (камиони-цистерни,
контролирана температура и т.н.), развитие на
сектора (диверсификация на предоставяните
услуги, железопътен транспорт,
подизпълнение и т.н.).)

3.7.1. Пазар при превоза на товари

3.7.2. Видове разрешителни









3.7.3. Ролята на водача




Общи положения
Превози на товари
Превоза на товари с ППС и ЖП превози
Значение на превоза на товари с ППС
Видове разрешителни
Установяване на стандарти за качество в
превоза на товари
Роля на транспортните съюзи (браншови
организации)
Приносът на водача за понижаване разходите и
конкуретноспособността
Приносът на служителите (освен водача) в
предприятието

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ /УЧЕБЕН/ ПОДХОД
Теоретичното обучението по МОДУЛ CD-Р-1 Управление на превозно средство на базата на изискванията за безопасност, МОДУЛ CD-Р-2
Прилагане на правната уредба и МОДУЛ CD-Р-3 Здравна, пътна и екологична безопасност, предоставяне на услуги, логистика се провежда групово
или индивидуално.
Мястото на провеждането е учебният кабинет.
В началото на всяко занятие преподавателят трябва да обясни на обучавания какви знания ще се усвояват и какви са характерните им особености.
По време на занятието, преподавателят трябва да насочва вниманието на обучавания към конкретното учебно съдържание.
Обучението включва използването на традиционните методи: разказ, обяснение, беседа, анализ и обобщение. При повечето от темите се
използват ситуационните методи за обучение: инцидент, казус, ролеви игри и видео тренинг.
При обучението се използват учебно-технически средства и дидактически материали за пресъздаване на различни пътни ситуации, използвани за
разясняване на проблемни въпроси и поставяне на такива към обучаваните.
За проверка и затвърдяване на знанията, по преценка на преподавателя, се извършва текущ контрол:
преди всяка тема, върху въпроси от предходната тема или
преди всяко занятие, върху въпроси от темите на предходното занятие, или
след преминаване на предварително определена група теми.
Решават се задачи, казуси, които се оценяват от самите обучавани с помощта на преподавателя. Допуснатите грешки се анализират и разясняват
от преподавателя.
Резултатите на определени етапи от обучението се определят със средствата за оценяване при текущия контрол.

ИЗПОЛЗВАНИ ДИДАКТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА
По време на обучението обучаващите се подготвят по разработено учебно помагало
- Учебно помагало за квалификация на водачи на ППС за превоз на ТОВАРИ съдържа специализираните знания, които трябва да придобият,
водачите на ППС за превоз на ТОВАРИ.

По време на обучението се използват аудио-визуални средства – персонален компютър и мултимедиен проектор и разработен програмен
продукт – Интерактивен помощник за преподавателите по теоретично обучение на кандидатите за придобиване на карта за квалификация на
водачи на ППС за превоз на ТОВАРИ/ПЪТНИЦИ.

Съдържание на
Учебно помагало за квалификация на водачи
на ППС за превоз на товари
(специализирани знания)
CD-Р-1 Управление на превозно средство на базата на изискванията за безопасност
C-Р-1.4

Способност за натоварване на превозно средство със спазване на правилата за
безопасност и правилно използване на превозно средство.
CD-Р-2 Прилагане на правната уредба
CD-Р-2.2 Да се познава правната уредба за превоз на товари.
CD-Р-3 Здравна, пътна и екологична безопасност, предоставяне на услуги, логистика
CD-Р-3.6
C-Р-3.7

Способност за възприемане на поведение, което подпомага подобряването на имиджа
на компанията
Познаване икономическата среда на автомобилния превоз на товари и организацията на
пазара.

Учебното помагало включва
специализираните знания, които трябва до
придобият водачите на ППС за превоз на
товари.

Съдържание на
Интерактивен помощник за преподавателите по теоретично обучение на
кандидатите за придобиване на квалификация на водачи на ППС за превоз
на товари/пътници
CD-Р-1
Управление на превозно средство на базата на изискванията за безопасност

CD-Р-2
Прилагане на правната уредба

CD-Р-3
Здравна, пътна и екологична безопасност, предоставяне на услуги, логистика

Интерактивният помощник съдържа
многобройни илюстрации, схеми, графики
и филми, като съдържанието и подредено
по модули.

