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ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ 

ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАРНИ И ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ 

o котли с ниско налягане  

o котли с високо налягане III, II и I степен 

o енергийни котли 

съгласно изискванията на Наредба № 2 за условията и реда за придобиване и 
признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на 

парни и водогрейни котли, Обн. ДВ. бр. 9 от 2001 г. 

 

Котлите могат да се обслужват само от лица, които са придобили или на 
които е призната правоспособност. 

Не се изисква да притежават правоспособност лицата, обслужващи: 
1. котли с ниско налягане с топлинна мощност до 116,3 kW включително; 
2. електрически котли с топлинна мощност до 116,3 kW включително; 
3. котли с високо налягане с топлинна мощност до 58,15 kW включително. 

Според получената теоретическа и практическа подготовка през време на 
обучението си лицата могат да придобиват следните подредени по възходящ ред 
степени на правоспособност за обслужване на котли: 

1. машинист на котли с ниско налягане; 
2. машинист на котли с високо налягане III, II и I степен; 
3. машинист на енергийни котли; 
4. оператор на енергиен блок. 

Машинист на котли с ниско налягане има право да обслужва парни котли с 
работно налягане до 0,05 МРа и водогрейни котли с температура на нагряваната 
вода до 110°С. 

Машинист на котли с високо налягане има право да обслужва всички 
видове котли с изключение на енергийните, както следва: 

1. III степен - котли с нагревна повърхност до 250 m2 вкл.; 
2. II степен - котли с нагревна повърхност до 1000 m2 вкл.; 
3. I степен - котли с неограничена нагревна повърхност. 

Машинист на енергийни котли има право да обслужва всички видове котли. 
Той няма право да обслужва енергиен блок, състоящ се от котел и турбина. 
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Обучението в курсовете за правоспособност се провежда по следните 
учебни дисциплини: 

1. теория на професията, включваща знания за устройството и реда на 
обслужване на парните и водогрейните котли, процесите, които се развиват в тях, 
безопасното им функциониране, организация на технически надзор, изисквания 
за безопасни и здравословни условия на труд; 

2. практика по професията, включваща учебна практика и производствена 
практика по обслужване на котли. 

Минималният брой часове за обучение в курсовете за правоспособност е: 
1. за машинист на котли с ниско налягане - 200 часа, от които не по-малко 

от 120 часа практика по професията; 
2. за всички останали степени на правоспособност - 300 часа, от които не 

по малко от 180 часа практика по професията. 

В курсовете за правоспособност могат да се обучават лица: 
1. с основно образование - само за машинисти на котли с ниско налягане и 

машинисти на котли с високо налягане - III и II степен; 
2. завършили най-малко последен клас на средно образование - за всички 

степени на правоспособност. 

Лицата с висше образование по топлотехническа и топлоенергетическа 
специалност с изучаване на котли се обучават в курсовете за правоспособност 
само по практика на професията. 

Машинистите с двугодишен стаж по обслужване на котлите, за които са 
придобили правоспособност, могат да се обучават в курсове със съкратена 
програма за придобиване на следващата по-висока степен на правоспособност. 
Курсовете със съкратена програма се провеждат по реда, по който се провеждат 
курсовете за правоспособност. 

Обучението в професионалните учебни заведения и курсовете за 
правоспособност завършва с изпити по теория и практика на професията. 

Изпитите се полагат пред комисия в състав: председател - инспектор от ГД 
"ИДТН", и членове - по един преподавател по теория и практика на професията. 

Лицата, не издържали единия или двата изпита, могат да се явят повторно 
в срок 6 месеца и имат право на общо четири явявания на всеки изпит в 
продължение на 2 години от датата на завършване на обучението. 

На издържалите изпитите лица началникът на регионалния отдел на ГД 
"ИДТН" издава в едномесечен срок свидетелство за придобита степен на 
правоспособност по образец, определен от председателя на ДАМТН. 
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Провеждането на курсовете за правоспособност се извършва след издаване 
на разрешение от началника на регионалния отдел на ГД "ИДТН", в чийто район 
ще се провежда обучението. Разрешението се издава в 10-дневен срок след 
удостоверяване със съответните документи. 

За подаване на заявление за издаване на разрешение за провеждане на 
обучението е необходимо да бъдат предоставени следните данни: 

1. Медицинско на всяко от лицата издадено от ОПЛ или лекар специалист. 
2. Копие на диплом за завършено образование, с приложенията. 
3. Списък на обучаемите съдържащ – три имена и ЕГН. 
 
За подробности сме на Ваше разположение! 


