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I. УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО: 

 

 

Училищни отбор от ученици-състезатели от професионалните гимназии и средни училища с 

професионални паралелки, провеждащи обучение по специалностите на професиите „ Техник по 

транспортна техника“ и „ Монтьор на транспортна техника“ и специалността „Подемно-

транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства“ на професиите „Техник по 

подемно-транспортна техника“ и „ Монтьор на подемно-транспортна техника“ от 

професионално направление „ Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни 

средства“ и ръководители на училищните отбори- учители по професионална подготовка и 

директори/заместник-директори от следните професионални гимназии: 

1. Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника- гр. Бургас 
2. Професионална гимназия по транспорт-гр. Бургас 
3. Професионална гимназия по механотехника – гр. Сливен 

 

 

 

 

 

гр.Габрово  5300  ул.”Брянска”№ 3, тел.факс: 066 803214, 

Канцелария 805668 ; Email : ptggabrovo@abv . bg 



 
4. Професионална гимназия по транспорт и машиностроене- с. Градница 
5. Професионална гимназия по траспорт и транспортен мениджмънт – гр. Казанлък 
6. Професионална гимназия по механотехника и транспорт „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. 

Стара Загора 
7. Професионална техническа гимназия „ Иван Райнов“ – гр. Ямбол 
8. Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“- гр. Габрово 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО: 
 

 

1. Преди началото на състезанието се организират и провеждат: 

 запознаване с работните места- автотранспортна техника/части, агрегати и възли/, 

        оборудване, учебен автомобил, полигон; 

 техническа конференция с ръководителите на учениците-състезатели и комисиите за 

организиране и провеждане на съответния кръг на състезанието и за оценяване 

постиженията на учениците. Тя се ръководи от лице, определено от училището-

домакин; 

 инструктажи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на 

съответните работни места, за които всеки участник лично се подписва в 

инструктажните книги. 

     2. Работните места се оборудват с аптечка и с необходимите обезопасителни средства като се 

осигурява медицинско лице за оказване на медицинска/долекарска/ помощ при нужда. 

      3. Всички състезатели участват в състезанието с работни облекла и лични предпазни             

средства . 

      4. Всеки състезател и всеки отбор работят под изтеглен по време на техническата 

конференция номер. 

      5.  При възникване на необходимост/заболяване или други събития/ от замяна на един или 

повече ученици същите се заменят с учениците, класирали се на следващите поредни места. 

      6.  Всеки  кръг на състезанието се провежда по утвърден регламент и сценарий. 

     7. Отборите могат да носят инструменти, измервателни уреди и пособия, които декларират 

преди участието си след съгласуване с училището-домакин. 

     8.  Класираните ученици на първите три места и техните учители се награждават и 

резултатите от състезанието се разгласяват по подходящ начин в медиите. 

 

III. ОТБОРИ: 
Всяко училище е представено с отбор от 4 ученици. За участие  в националния кръг се 

допуска отборът, заел първо място от регионалния кръг. Отборите се придружават и 

ръководят от един учител по професионална подготовка. 

Всеки състезател работи под работен номер/от 1 до 3/. Състезателят, участващ в 

индивидуалното практическо задание за водач на МПС, е с номер 4. Отборите също си теглят 

номера/от1 до 8/. Тегленето на номерата от отборите и състезателите е по време на 

откриването на състезанието. 

 

IV. ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО: 
 

1. Състезанието се състои в : 
 

А. Теоретичен тест за автомонтьори / участват и четиримата състезатели от отбора/- за оценяване 

на теоретичното приложение на формирани в процеса на обучението знания, умения и 

компетентности по учебните предмети по устройство, обслужване и ремонт на МПС.Теоретичният 

тест се генерира от банка с въпроси. В деня на състезанието се изтегля един от трите варианта, 

изготвени в МОН ден преди състезанието. 



 

Б. Теоретичен тест за водачи на МПС /участват и четиримата състезатели от отбора/ - за оценяване 

теоретичното приложение на формирани в процеса на обучението знания, умения и компетентности 

по БДП. Тестът се генерира и оценява в компютърен вариант от Изпълнителна агенция  

„ Автомобилна администрация“. 

 

В. Практическа задания за автомонтьори/ участват трима предварително определени състезатели 

от отбора/- за оценяване практическото приложение на формирани в процеса на обучението знания, 

умения и компетентности по устройство, обслужване и ремонт на МПС в два кръга. 

 отборно – всеки от тримата състезатели изпълнява/ групово или самостоятелно/ всички 

определени практически задания; 
 индивидуално – състезателят с най-голям брой точки от всеки отбор допълнително изпълнява 

по едно практическо задание; 
 
    Г.  Индивидуално практическо задание за водач на МПС / участва четвъртия предварително 

определен състезател от отбора/- за оценяване уменията за майсторско управление на МПС по 

определено състезателно трасе с учебен автомобил. 

 

2. Учениците имат възможност да : 
 Работят с най-новата техника, материали, инструменти и технологии на предприятията-

спонсори; 
 Демонстрират екипна и индивидуална отговорност към изпълнението на заданията; 

 
3. Въпросите за тестовете и примерните практически задания се предоставят на професионалните 

гимназии от съответната комисия не по-късно от 28.02.2018г. 
 

V. ВИДОВЕ СЪСТЕЗАНИЯ В РАМКИТЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ КРЪГ НА СЪСТЕЗАНИЕТО: 
 

А. СЪСТЕЗАНИЕ МЕЖДУ УЧИЛИЩНИТЕ ОТБОРИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ОТБОРНОТО КЛАСИРАНЕ 

 

РАБОТНИ МЕСТА ЗА ПРАКТИЧЕСКИ ЗАДАНИЯ ЗА АВТОМОНТЬОРИ: 

 

 

  РАБОТНО МЯСТО № 1 

 

ТЕМА КОЛЕЛА И ГУМИ 

ПРАКТИЧЕСКО ЗАДАНИЕ Демонтаж и монтаж на автомобилна гума и 

баланс на автомобилно колело. 

ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 20 минути 

МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 

 

 

14 точки 

Стенд за монтаж, демонтаж на гуми /ТС 522 

на M § B / и баланс машина / WB 277 N на  M 

§ B / на автомобилни колела, гуми и джанти, 

комплект инструменти, техническа 

документация 

 

 

 

 



 

  РАБОТНО МЯСТО № 2 

 

ТЕМА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН МЕХАНИЗЪМ 

ПРАКТИЧЕСКО ЗАДАНИЕ Регулиране на топлинната хлабина на 

клапаните 

ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 20 минути 

МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 

 

14 точки 

Бензинов двигател, комплект инструменти, 

хлабиномерни пластини, техническа 

документация 

 

  РАБОТНО МЯСТО № 3 

 

ТЕМА ПРЕДЕН МОСТ 

ПРАКТИЧЕСКО ЗАДАНИЕ Да се извърши диагностика на  преден мост 

със стенд за регулиране на геометрията 

RAVTD 5060   на  BMW 730 i 

ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 20 минути 

МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 

 

14 точки 

Стенд за регулиране на геометрията RAVTD 

5060, автомобил BMW 730 i, четириколонен 

подемник 

 
  РАБОТНО МЯСТО № 4 

 

ТЕМА ОСВЕТИТЕЛНА СИСТЕМА 

ПРАКТИЧЕСКО ЗАДАНИЕ Смяна на електрическа  лампа и предпазител 

и регулиране на автомобилни фарове 

ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 20 минути 

МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 

 

 

12 точки 

Лек автомобил ВАЗ 2105, стенд за регулиране 

на светлини LOGIC 50 GAMAR, консумативи, 

комплект инструменти, техническа 

документация 

 

 

  РАБОТНО МЯСТО № 5 

 

ТЕМА ДИАГНОСТИКА И ИЗПИТВАНЕ НА 

БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ 

ПРАКТИЧЕСКО ЗАДАНИЕ Да се извърши диагностика на бензинов 

двигател чрез измерване на компресията 

налягането в цилиндрите в края на такта 

сгъстяване 

ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 20 минути 

МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 

 

 

12 точки 

Бензинов двигателVW Polo, уред за измерване 

на компресията-компресомер ACTRON CТ 

100, комплект инструменти, техническа 

документация 

 

  

 
  РАБОТНО МЯСТО № 6 



 

ТЕМА ХИДРАВЛИЧНА СПИРАЧНА СИСТЕМА 

ПРАКТИЧЕСКО ЗАДАНИЕ Демонтаж, диагностика и монтаж на предни 

дискови спирачни механизми. 

ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 20 минути 

МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ 

 

14 точки 

Лек автомобил ВАЗ 2105, двуколонен 

подемник, комплект инструменти, накладки, 

техническа документация 

 

 

 

РАБОТНО МЯСТО –резерв 

 

 

 

ТЕМА ГОРИВНА СИСТЕМА НА ДИЗЕЛОВ 

ДВИГАТЕЛ 

ПРАКТИЧЕСКО ЗАДАНИЕ Измерване на налягането и качеството на 

впръскване на един гориворазпръсквач и 

регулиране на налягане 16,5 МРа 

ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 20 минути 

МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ Диагностичен стенд за изпитване на 

газаразпръсквачи 400 BZ9991, комплект 

инструменти 

 

 

 
Б. ИНДИВИДУАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 

 

РАБОТНО МЯСТО ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПРАКТИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА   

АВТОМОНТЬОРИ: 

 

 

 

 

  

ТЕМА ЗАПАЛИТЕЛНА СИСТЕМА 

ПРАКТИЧЕСКО ЗАДАНИЕ Диагностика, отстраняване на неизправности, 

регулиране на ъгъла на изпреварване на 

запалването и пускане на двигателя в 

действие 

ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 10 минути 

МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ Работещ карбораторен двигател ВАЗ 2105- 2 

броя, комплект инструменти, консумативи, 

контролни лампи-2 броя 

 

 

 

 

 

 

 В. ИНДИВИДУАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 



 

РАБОТНО МЯСТО ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПРАКТИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ВОДАЧИ НА 

МПС: 

 

   

 

ТЕМА МАЙСТОРСКО УПРАВЛЕНИЕ НА МПС 

ПРАКТИЧЕСКО ЗАДАНИЕ Управление на лек автомобил по определено 

трасе-спиране на определено място, 

успоредно паркиране, паркиране под 90 С, 

движение в коридор и по крива/змейка-на 

преден и заден ход/, движение в коловоз 

ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 5 минути 

МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ Лек автомобил DACIA LOGAN  

 

 

 

        
 

 

VI. ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЕТО: 
 

1. Инструктажи-30 минути 
2. Запознаване с работните места- до 1 час 
3. Отборно практическо състезание за автомонтьори-до 4 часа 
4. Индивидуално практическо задание-до 1 час 
5. Индивидуално практическо състезание за водачи на моторни превозни средства-до 1 час 

 

 

VII. СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ-ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА: 
 

1. Системата за оценяване е точкова. 

*Общият максимален брой точки при пълно, вярно и точно изпълнение на всеки показател 

на комплексното задание е 165 точки. 

 Максималният брой точки за отборно състезание за автомонтьори е 100. Непълният отговор 

или извършване на част от дадена операция се оценява с част от максималния брой точки, които 

съответната комисия по оценяването предварително уточнява на техническата конференция. 

 Максималния брой точки за отборното състезание за водачи на МПС е 65. 

 Максималния брой точки за теоретичния тест за автомонтьори е 20 при продължителност 20 

минути. Броят точки за всеки отбор се определя като средноаритметичен / с точност до 0,01/ на 

общия брой точки на състезателите от отбора. 

 Максималният брой точки за теоретичен тест за водачи на МПС /45 въпроса/ за всеки 

състезател е 97 при продължителност 40 минути. Максималният брой точки за отборното 

класиране е 11, като се определят по следната скала: 

 

 

Сбор на точките на отбора от теста Брой точки за отборното класиране 

от 388 до 385 11 

от 384 до 381 9 

от 380 до 377 8 

от 376 до 373 7 

от 372 до 369 6 

от 368 до 365 5 

от 364 до 361 4 



от 360 до 357 3 

от 356 до 353 2 

от 352 до 348 1 

 

 Максималния брой точки за отборно практическо състезание за автомонтьори  е 80. Броят 

точки за всеки отбор се определя като средноаритметичен / с точност до 0,01/ на общия брой 

точки на състезателите от отбора. 

 Максималния брой точки за индивидуално практическо състезание за водачи на МПС е 54. 

Комисията по оценяването предварително уточнява на техническата конференция грешките, при 

които състезателят получава определени наказателни секунди/ / докосване на жалон, преминава- 

Не над странична или ограничителна линия, корекция на движението, задминаване на стоп линия 

и други/. Класирането се извършва по възходящ ред на времето в секунди по следната скала: 

 

Място на класиране Брой точки 

І място 54 

ІІ  място 51 

ІІІ място 49 

ІV място 48 

V място 47 

VІ място 46 

VІІ място 45 

VІІІ място 44 

ІХ  място 43 

Х място 42 

 

Състезателите с равен резултат се явяват на втори тур теоретичен тест за водачи на МПС. 

 

2. Председателят и всеки член на комисиите за оценяване самостоятелно попълва карта за оценка, в 

която вписва определения от него брой точки. Резултатите от картите за оценка се вписват в 

протокол за обща оценка и класиране на всеки състезател и отбор, който се подписва от 

председателя и членовете на комисията. 

3. За определяне на индивидуалното класиране за най-добър млад автомонтьор се взема предвид 

сборът на точките от всички задания за автомонтьори. Класирането на състезателите се 

извършва в низходящ ред на сбора на точките. 

4. Отборните класирания за „Най-добър млад автомонтьор“ и за „Най-добър млад водач на МПС“ 

се извършва в низходящ ред според общия брой точки. 

5. Отборното комплексно класиране се извършва  в низходящ ред според общия брой точки. 

6. Индивидуалните награди се връчват лично на състезателите-победители. 

7. Наградите на училищата се връчват на учителя-ръководител от съответната професионална 

гимназия. 

 

 


