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Резюме: Правоспособност за работа с трактори, земеделска и горска техника Анализирани са основни нормативните 
документи, регламентиращи придобиването на правоспособност за работа със земеделска и горска техника.  Разгледана е 
системата за обучение и провеждане на изпити, направените промени през годините и степента на съответствие с 
изискванията за развитие на отрасъла.  
На тази база са направени препоръки за подобряване на нормативната база, с цел повишаване на равнището на подготовка на 
кадрите за земеделското производство.  
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Приетият през 1998 г. (ДВ бр.79) Закон за 
регистрация и контрол на земеделската и горска техника (чл.13, 
ал.2) изисква подготовката на нормативен документ 
регламентиращ реда за придобиване и отнемане на 
правоспособност за работа със земеделска и горска техника. До 
2000 г. такъв нормативен документ не съществува, т.е. липсват 
единни изисквания за обучение, провеждане на изпити, 
образци на документи за правоспособност и контрол на лицата 
работещи със земеделска техника.  

С разработването и приемането на Наредба №5 за 
условията и реда за придобиване на правоспособност за работа 
със земеделска и горска техника (ДВ бр.18  от 7 март 2000 г.)  
тази законова празнота е попълнена, определени са новите 
категориите правоспособност за работа със земеделска и горска 
техника, обучението за придобиването на правоспособност, 
условията, на които трябва да отговарят кандидатите,  редът за 
издаване и видът на издаваните документи за правоспособност, 
както и приравняването на старите  видове правоспособност с 
новите категории. 

Новите категории са разделени на две групи: за работа 
с трактори и за работа със специализирана и специална 
самоходна земеделска, горска и мелиоративна техника.  
 За работа с трактори са обособени две категории 
правоспособност:  
- категория ТКТ, даваща право за извършване на транспортна 
дейност с колесни трактори. Тя се придобива според 
изискванията на  Закона за движение по пътищата и дава право 
да извършва транспорт на товари с колесни трактори. 
- категория ТВК, даваща право  на самостоятелна работа с 
колесни и верижни трактори и агрегатираните към тях работни 
машини.  

За работа със специализирана и специална самоходна 
земеделска, горска и мелиоративна техника е необходимо 
придобиване на категория от втората група:  

-категория ТВК-3, даваща право на самостоятелна 
работа със специализирана и специална самоходна земеделска 
техника; 

-категория ТВК-Г, даваща право на самостоятелна 
работа със специализирана и специална самоходна горска 
техника.; 

-категория ТВК-М, даваща право на самостоятелна 
работа със специализирана и специална самоходна 
мелиоративна техника. 
 Трите категории са равнопоставени, т.е. няма 
изисквания придобиването на която и да е от тях да е свързано 
с друга или да дава право на работа с машини обект на 
правоспособност на друга категория. 

Съществуващите до този момент три класа 
тракторист-машинист се заменят с въведените четири нови 
категории правоспособност,  както следва: тракторист-
машинист ІІІ клас на категория ТВК;  тракторист-машинист ІІ 
клас на категории ТВК-З и  ТВК-Г; тракторист-машинист І клас 
на категория ТВК-З, ТВК-Г и ТВК-М. 

За управление на самоходна земеделска и горска 
техника при придвижване по пътищата, отворени за 
обществено ползване, съгласно действащото у нас 
законодателство (Закона за регистрация и контрол на 
земеделската и горска техника - ЗРКЗГТ, Закона за горите и 
Закона за движение по пътищата- ЗДП) се изисква 
притежаването на правоспособност за определения вид техника 
и вид правоспособност, получена по реда предвиден със ЗДП.    

За работа с определени видове преносима и 
стационарна техника, използвани в земеделието и горите, също 
се изисква правоспособност. Това са: моторни триони, гатер-
банцизи, електро и мотокари и подемно-транспортни уредби, 
монтирани на трактори или самоходна земеделска и горска 
техника. Ограничения за броя на видовете правоспособност, 
които могат да се придобият, не са предвидени. Лицата, 
получили определен вид правоспособност, обаче не ползват 
облекчения  при получаването и на друг. 

Право да се обучава за придобиване на 
правоспособност има всеки български гражданин, отговарящ 
на следните условия: 

• за категория Твк – навършени 18 години, завършено 
основно образование и без медицински 
противопоказания за работа и управление на верижни 
и колесни трактори, които се удостоверяват с 
медицинскко свидетелство за водач на МПС; 

• за категория Твк-З – навършени 20 години, завършено 
основно образование, придобита категория Твк и без 
медицински противопоказания за работа и управление 
на верижни и колесни трактори, които се 
удостоверяват с медицинскко свидетелство за водач 
на МПС; 

• за категория Твк-М – навършени 20 години, 
завършено основно образование, придобита категория 
Твк и без медицински противопоказания за работа и 
управление на верижни и колесни трактори, които се 
удостоверяват с медицинско свидетелство за водач на 
МПС; 

• за категория Твк-Г – навършени 20 години, 
завършено основно образование, придобита категория 
Твк и без медицински противопоказания за работа и 
управление на верижни и колесни трактори, които се 
удостоверяват с медицинско свидетелство за водач на 
МПС; 

• за работа със стационарна и преносима земеделска и 
горска техника – навършени 18 години, завършено 
основно образование и без медицински 
противопоказания, които се удостоверяват с 
медицинскко свидетелство за постъпване на работа. 

Обучението за придобиване на правоспособност за 
работа с трактори, земеделска и горска техника се извършва в 
получилите разрешение от министъра на земеделието и горите  
професионални гимназии, университети, школи, фирми и др.  
Продължителността на курсовете за различните видове и 
категории правоспособности е различна. В утвърдените от 
министерството на земеделието и горите учебни програми са 
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фиксиран задължителният минимум от часове. Преминаването 
му е необходимо за допускане до изпит и се удостоверява с 
книжката за обучение. Тя се попълва от преподавателите по 
теория и практика и се подписва и от всеки обучаем.  

Изпитите за придобиване на правоспособност имат за 
цел  проверка на знанията и уменията на кандидатите 
самостоятелно да работят със земеделска и горска техника, в 
съответствие с квалификационната им характеристика. 

Разделят се на две части: теоретична и практическа. 
Теоретичната част на изпита се състои в решаване на тест от 60 
въпроса за различните видове правоспособности за работа със 
стационарна и преносима техника и 100 въпроса за категории 
Твк, Твк-З, Твк-З и Твк-М.  Продължителността и е съответно 
45 и 60 минути.. Практическата част на изпита за придобиване 
на правоспособност се разделя на две отделни части - 
подготовка на техниката за работа (агрегатиране, регулировки, 
обслужване и отстраняване на неизправности) и работа с 
техниката. Общата продължителност на тази част от изпита не 
трябва да превишава 90 минути. Прилагането на наредбата 
показа, че е необходимо допълването и  в частта за изискуемата  
учебна документация, обхванатите групи техника за изискващи 
правоспособност и реда за провеждане на изпити.  

С Наредба №8 от 10 февруари 2004 г. за условията и 
реда за придобиване на правоспособност за работа със 
земеделска и горска техника, –(обн. ДВ. бр.20 от 12 Март 2004 
г.) тези допълнения бяха направени и системата за обучение, 
провеждане на изпити, издаване на документи за 
правоспособност и контрол  на лицата, работещи със 
земеделска и горска техника  достигна необходимата за 
нормална работа степен на нормативна и  функционална 
осигуреност. 

Отчитайки желанията на учебни форми, извършващи 
обучение, за „облекчаване” на процедурните правила и 
ограничаване на изискванията към кандидатите за обучение 
Наредба №8 бе променена в тези раздели и приета Наредба 
№12 от 22 април 2009 г. за условията и реда за придобиване на 
правоспособност за работа със земеделска и горска техника. С 
приемането и  отпаднаха някои от основополагащите 

изисвания, като: 
- изискване за образование на  кандидатстващите за 

придобиване на правоспособност; 
- разделянето на категориите правоспособност на 

групи в зависимост от вида, мощността и сложността на 
техниката и технологичните процеси; 

-намаляване на броят на задължителните за 
подготовка на кандидатите часове по теория и практика; 

- ограничаване на видовете техника, за които се 
изисква правоспособност, без нормативно предвидени  
възможности за добавяне; 

- занижени бяха изискванията и контролът на процеса 
на обучение и на лицата придобили правоспособност. 

Обновяването на машинно-тракторния парк в 
селското и горско стопанство в страната с нова 
високотехнологична техника налага и съответстваща промяна 
на системата за подготовка за работещите с нея.  Тя трябва да 
се извърши в няколко посоки: 

- да се включат  системата за обучение и 
придобиване на правоспособност за всички значими групи 
техника, с които се извършват специфични или опасни за 
здравето и околната среда работи. Към тези машини може да 
отнесем напр. телескопичните товарачи, машините за 
обеззаразяване и т.н.   

- да се повишат образователните изисквания 
към желаещите да придобият определен вид правоспособност,  
в съответствие със отговорността на извършваните операции и 
сложността на използваната техника; 

- правоспособността на големи групи машини, 
каквито са например тракторите да бъде разделена на две групи 
– до 150 к.с.  и над 150 к.с.; 

- да се разработи система за ефективен 
контрол на обучението  и повишаване на квалификацията на 
придобилите правоспособност; 

- да се подготвя учебна литература и тестове 
за провеждане на изпити, които да се актуализират 
периодично. 
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