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ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОСТОВИ И КОЗЛОВИ КРАНОВЕ 

съгласно изискванията на Наредба № 1 за условията и реда за придобиване и 
признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на 
товароподемни кранове и подвижни работни площадки, Обн. ДВ. бр.28/2002. 

 

Обучението се провежда по следните учебни дисциплини: 
1. теория, включваща знания за устройството, безопасната експлоатация, 

ремонта, управлението и обслужването на товароподемните кранове или 
подвижните работни площадки, организация на техническия надзор и изисквания 
за безопасни и здравословни условия на труд; 

2. практика, включваща: 
а) учебна практика; 
б) практика по управление на крана. 

В курсовете за правоспособност могат да се обучават лица с не по-ниско от 
основно образование. Лицата с висше образование по подемно-транспортни 
машини се обучават в курсовете за правоспособност само по практика на 
професията. 

Броят на учебните часове в курсовете за правоспособност не може да бъде 
по-малък от 110 учебни часа по теория на професията и 165 учебни часа по 
практика по професията. Всеки курсист трябва да премине не по-малко от 10 
учебни часа обучение по практика по управление на крановете. 

Броят на курсистите, обучавани в една група по теория на професията, е не 
по-голям от 20, а по практика - от 7. 

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

Лицата, които не са положили успешно изпит по теория и/или практика на 
професията, имат право да се явят до четири пъти на неиздържания изпит в срок 
до две години след завършване на обучението. 

На издържалите изпитите лица началникът на регионалния отдел на ГД 
"ИДТН" издава в едномесечен срок свидетелство за придобитата степен на 
правоспособност по образец, определен от председателя на ДАМТН. 
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Курсът за правоспособност се провежда след издаване на писмено 
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! 


