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ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ 

ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОКАРИ И МОТОКАРИ 

съгласно изискванията на Наредба № 1 за придобиване или признаване на 
правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията,  

обн. ДВ. бр. 37 от 2006 г. 

  

Входящите минимални изисквания към кандидатите за професионално 
обучение за придобиване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари 
в предприятията са: 

1. навършени 18 години; 
2. да са физически и психически здрави и годни за упражняване на 

професията;  
3. завършено основно образование; 
4. най-малко една година професионален стаж, свързан с управление на 

мотокар-високоповдигач - в случаите на професионално обучение за 
придобиване на правоспособност за работа с мотокар-високоповдигач с 
товароподемност над 10 t.  

Лицата, придобили правоспособност за управление на моторно превозно 
средство съгласно ЗДвП, не удостоверяват изискването по т. 2. 

Професионално обучение за придобиване на правоспособност за работа с 
електрокари и мотокари в предприятията е: 

1. начално професионално обучение - за първоначално придобиване на 
правоспособност; 

2. непрекъснато професионално обучение - за поддържане и актуализиране 
на придобитата правоспособност на всеки 5 години. 

Професионалното обучение за придобиване на правоспособност за работа с 
електрокари и мотокари в предприятията включва: 

1. теоретична подготовка - за придобиване знания за устройството, 
конструктивните особености и експлоатационните характеристики на основните 
видове електрокари и мотокари;  

2. подготовка за безопасната експлоатация, техническото им обслужване и 
изискванията за здравословни и безопасни условия на труд (вкл. по организация 
и безопасност на движението на територията на предприятието); 

3. практическа подготовка - за придобиване на умения и компетенции за 
безопасната експлоатация, техническото обслужване на електрокарите и 
мотокарите и товаро-разтоварните и транспортни работи с тях. 
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Броят на учебните часове в курсовете за придобиване на правоспособност 
за работа с електрокари и мотокари в предприятията не може да бъде по-малък 
от:  

1. за теоретична подготовка - 54 учебни часа (36 учебни часа при обучение 
за един от видовете електрокари и мотокари); 

2. за практическа подготовка по устройство и техническо обслужване на 
електрокари и мотокари - 12 учебни часа; 

3. индивидуална практическа подготовка за безопасна работа с 
електрокари и мотокари - 24 учебни часа (не по-малко от 8 учебни часа с всеки 
от видовете електрокари и/или мотокари от съответната група съгласно 
приложение № 1). 

Броят на учебните часове в курсовете за непрекъснато професионално 
обучение не може да бъде по-малък от 5 учебни часа. 

Лицата, изучавали експлоатация и ремонт на моторно превозно средство 
и/или придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство 
и/или придобили правоспособност за работа с всеки от видовете електрокари 
и/или мотокари, могат да се обучават в курсове за придобиване на 
правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията по 
съкратена програма, като броят на учебните часове не може да бъде по-малък от 
50 на сто от броя на учебните часове. 

Лицата, преминали успешно теоретична подготовка в обучаващи 
институции по устройството, безопасната експлоатация и техническото 
обслужване на електрокарите и мотокарите с общ хорариум не по-малък от 60 
учебни часа, се обучават в курсове за придобиване на правоспособност за работа 
с електрокари и мотокари само по здравословни и безопасни условия на труд и 
практическа подготовка. 

Броят на лицата, обучавани в курс за придобиване на правоспособност за 
работа с електрокари и мотокари в предприятията, не може да е по-голям от 26. 

За осъществяване на практическата подготовка лицата по ал. 1 се разделят 
на групи, като броят им в група не може да е по-голям от 8. 

Професионалното обучение за придобиване на правоспособност за работа с 
електрокари и мотокари в предприятията завършва с полагане на изпит по теория 
и изпит по практика. 

До изпитите се допускат лица, завършили пълния курс на теоретична и 
практическа подготовка за придобиване на правоспособност за работа с 
електрокари и мотокари в предприятията. Изпитът по теория се провежда по 
изпитни теми, а изпитът по практика - по изпитни задания.  
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Лицата, които не са издържали успешно изпитите по теория и/или 
практика, имат право да се явят до 4 пъти на неиздържания изпит в срок до две 
години след завършване на професионалното обучение. 

На лицата, успешно издържали изпитите се издава свидетелство за 
правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията.  

Свидетелството за правоспособност се издава само за работа с видовете 
(групата) електрокари и/или мотокари, определени в приложение № 1, за които е 
проведено професионалното обучение. 

В свидетелството за правоспособност за работа с мотокари-
високоповдигачи с товароподемност над 10 t задължително се посочва и 
товароподемността, за която е проведено обучението.  

Завършеното непрекъснато професионално обучение се удостоверява с 
удостоверение за професионално обучение. 

Правоспособните лица са длъжни да носят свидетелствата си за 
правоспособност по време на работа с електрокари и мотокари. 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОКАРИТЕ И МОТОКАРИТЕ 
 

I група - платформени и/или нископовдигачи 
Платформени - с кормилно или лостово управление и седящ водач; 
Влекачи - с кормилно управление и седящ водач или ръчноводими с 

придружаващ водач; 
Нископовдигачи - с кормилно или лостово управление, със седящ или стоящ 

водач или ръчноводими с придружаващ водач. 
 

II група - универсални и/или специализирани високоповдигачи 
Универсални - три- и четириопорни с кормилно управление и седящ водач 

или ръчноводими с придружаващ водач;  
Специализирани - с товар между опорите с кормилно управление и издигане 

на водача или ръчноводими с придружаващ водач: 
- с надлъжно или напречно изнасяне на товара с кормилно управление и 

седящ водач; 
- със завъртане на товара с кормилно управление и седящ водач и др. 

 
III група - високоповдигачи с товароподемност над 10 t 
Мотокари-високоповдигачи - с кормилно управление и седящ водач. 


