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Направени са изводи и конкретни препоръки за повишаване на равнището на подготовка на кадрите за земеделското 
производство.  
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Обучението за работа със земеделска техника в 
българия има над 50 годишна традиция.  В началото на 60-те 
години. Министерството на земеделието /МЗ/ утвърждава 
първите учебни планове за обучение за работа с трактори и 
комбайни,  ред за провеждане на изпити и образците  на 
документи за правоспособност. Правоспособностите са 
разделени на четири вида: помощник -тракторист, тракторист, 
помощник-комбайнер и комбайнер. За всяка група се издава 
отделен документ, който е безсрочен .  

Масовото навлизане на техниката в производствените 
процеси в селското стопанство през 70-те години налага 
обучаването на няколко хиляди човека годишно. Променя се 
системата за подготовка  за придобиване на правоспособност, 
явяване на изпити и нови образци документи. Въведени са нови 
видове правоспособност: тракторист-машинист ІІІ клас, 
тракторист-машинист ІІ клас и тракторист-машинист І клас, а в 
горското стопанство – по видове техника. Запазена е и 
иерархичността, т.е. на изпит за тракторист машинист ІІ клас се 
допуска само лице, притежаващо документ за тракторист 
машинист ІІІ клас. Обучението за придобиване на 
правоспособност се извършва в организираните към АПК, 
професионално учебни центрове, а изпитните комисии са от 
ОНС, по действащото тогава административно делене на 
страната. Аналогични документи за правоспособност на 
желаещите ученици издават и Техникумите към 
Министерството на земеделието и Комитета по горите на 
основание на проведени квалификационни изпити по 
утвърдените им за съответната специалност учебни планове. 
Това положение се запазва до 1987-1988 г.  

С ликвидацията на АПК и ПАК изградените към тях 
ПУЦ в някои райони на страната продължават да провеждат 
курсове до 1990 г., но вече без да имат правно основание за 
това. На практика от 1988 г. няма действащ нормативен 
документ, с който да се регламентира обучението за 
придобиване на правоспособност за работа със земеделска и 
горска техника, издаването на документи за правоспособност и 
контрола на лицата, работещи с нея. Това създава огромна 
десетгодишна празнота в тази област, в която с трактори и 
комбайни масово се работи с категории правоспособност, 
получени по реда, предвиден в Закона за движение по 
пътищата - “Ткт” и “С”.  

С приемането на Закона за регистрация и контрол на 
земеделската и горска техника /ЗРКГТ/,  (ДВ, бр.79 от 1998 г.) 
и поднормативните актове започна процесът на привеждане на  
нашето законодателство в съответствие с европейското в тази 
област. Промените, направени с влизането в сила на тези 
законодателни актове, са  в няколко направления: 

Правоспособност за работа с трактори, земеделска и 
горска техника  - редът за придобиването и  отнемането на 
правоспособност за работа със земеделска и горска техника е 
определен в Наредба №5 (ДВ бр.18  от 7 март 2000 г.). От 1 
септември 2000 г. влязоха в сила новите категории 
правоспособност за работа със земеделска и горска техника, 
както и видът и начинът за издаване на документи, 
удостоверяващи правоспособността, [1].  

Съществуващите три класа правоспособност 
тракторист-машинист (ІІІ, ІІ и І) бяха заменени с въведените 
четири нови категории правоспособност за работа със 
земеделска и горска техника разделени на две групи: за работа 
с трактори и за работа със специализирана и специална 
самоходна техника:  

• категория Твк, даваща право на самостоятелна 
работа с верижни и колесни трактори и агрегатирани към тях 
работни машини; 

• категория Твк –З, даваща право на самостоятелна 
работа със специализирана и специална самоходна земеделска 
техника;  

• категория Твк–М, даваща право на самостоятелна 
работа със специализирана и специална самоходна 
мелиоративна техника;  

• категория Твк –Г, даваща право на самостоятелна 
работа със специализирана и специална самоходна горска 
техника.  

В първата група влиза базовата категория Твк. 
Придобиването и е необходимо условие за получаване на 
категория от втората група – Твк-З, Твк-М и Твк-Г.  

Прилагането на закона показа значителни непълноти 
и нерешени проблеми дори и в тясната област на регистрацията 
и контрола. Това се дължеше най-вече на липсата на опит при 
подготовка на нормативни актове от специалистите, работещи 
в тази област. Пропуснато бе вписването в закона на такива 
необходими нормативни актове като правилник за безопасност 
при работа със земеделска и горска техника, наредба за 
извършване на технически прегледи, принудителните 
административни мерки за лицата (физически и юридически), 
нарушаващи съответни разпоредби, предвидените процедури за 
издаване на сертификати и регистрация бяха тромави  и т.н. Те 
бяха частично отстранени с приемането на Закона за изменение 
и допълнение на Закона за регистрация и контрол на 
земеделската и горска техника. Той бе обнародван в брой 22 на 
ДВ от 11.03.2003 г. Това наложи подготвяне и приемане на 
нова  наредба - Наредба  №8 от 2004 г. за придобиване и 
отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска 
техника. Тя е естествено  продължение на Наредба №5 с 
отчитане на направеното и прецезиране на съществуващите и 
въвеждане на нови изисквания към: 

- учебната документация (планове, програми, 
разпределения, книжки за обучение, регистрационни книги и 
т.н.) за обучение за придобиване на правоспособност; 

-материалната база за извършване на обучението 
(кабинети, средства за онагледяване на преподавания материал, 
разрези, макети, стендове и машини за основните видове 
работи за съответната категория или вид правоспособност); 

- преподавателите по теория и практика;  
-реда за кандидатстване за получаване на разрешение 

за обучение и образците за разрешителни; 
-начина за подготовка и провеждане на изпити и 

изпитната документация. 
Същевременно бе увеличен обхватът на техниката, за 

която се изисква правоспособност с включването на нови групи 
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машини, използвани в селското и горско стопанстно – въжени 
линии, хидравлични товарачи, монтирани на трактори и 
самоходна земеделска и горска техника, електрокари и 
мотокари.  

С направените промени се цели от една страна 
повишаване на качеството на обучението така, че да 
съответства на качественото обновяване на машинно-
тракторния парк с нова високопроизводителна, мощна и скъпа 
техника, а от друга - престижа на работата със земеделска и 
горска техника. 

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 се прие 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 броя 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. 
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, [2].  

На  фигури 1, 2, 3, 4, 5 и 6 е даден броят на 
курсистите, преминали обучение за придобиване на 
правоспособност по основните видове категории, [3, 4, 5]. Тук 
не разглеждаме първите няколко години, които са свързани с 
организационна  и техническа работа по подготовката на 
нормативната база, обучението на хората,  пряко заети с тази 
дейност, информационната дейност и смяната на различните 
образци документи с новия образец. 

Видно е, че за двете основни категории в селстото 
стопавство: категория Твк , даваща право на самостоятелна 
работа с верижни и колесни трактори и агрегатирани към тях 
работни машини /фиг.1/ и категория Твк –З, даваща право на 
самостоятелна работа със специализирана и специална 
самоходна земеделска техника /фиг.2/, броят на курсистите 
рязко се увеличава през последните три години. Основната 
причина за това е нарастналата необходимост от квалификация 
на кадрите  и високите разходи за поддържане на техниката. 
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Аналогично,  но в сравнително по-малък обем,  е нарастването 
на преминалите обучение за категория Твк–М,  даваща право 

на самостоятелна работа със специализирана и специална 
самоходна мелиоративна техника /фиг.3/. 
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Поради интензивното развитие на дърводобива и 

необходимостта от обучение на кадри за него обучението за 
работа с горска техника, се развива със значително по-високи 
темпове. На фиг.4 е виден ръстът на преминалите обучение. 

Основният дял от него е обучението за работа с моторни 
триони и храсторези, но се увеличават и броят на преминалите 
обучение за работа с другите видове техника. 
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За целите на изследването бе определена и 

интензивността на обучението през различните месеци на 
годината. Получените резултати са видни на фиг.5. 
Предпочитани за обучение са пролетните месеци, когато има 

сравнително спокоен период в земеделието и горското 
стопанство и климатичните условия дават възможност зо 
качествено извършване на практическото обучение.  
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На фиг.6 е даден броят на курсистите преминали обучение по реда, предвиден в законодателството от 2000 г. Това са 

около 70% от работещите  с машините използвани в момента в селското и горско стопанство  
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Този факт е показателен, че независимо от временните 

проблеми, приетата система на обучение е доказала своята 
ефикасност от една страна, но от друга обновяването на 
машинно-тракторния парк в селското и горско стопанство с 
нова високотехнологична техника налага и съответстваща 
промяна на системата за подготовка.  Тя следва 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 с 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 подготвят учебна литература и тестове 
за провеждане на изпити, които да се актуализират 
периодично.  

Наред с постигнатото съществуват и сериозни 
проблеми. Липсата на Закон за земеделската и горска техника е 
пречка за развитието на законодателството в областта на този 
специфичен вид обучение. За разлика от страните в ЕС нашето 

законодателство не предвижда никакви преференции за 
професионалното обучение в отрасъла. Поради това е 
изключително трудно да се обнови материалната база за 
извършване на обучение и да се преодолее несъответствието на 
нивото на подготовка на кадрите с изискванията на 
навлизащата техника.   

 
Изводи: 
Извършен е анализ на развитието на нормативната 

уредба, регламентираща придобиването на правоспособност за 
работа със земеделска и горска техника и съответствието и с 
потребностите, произтичащи от модернизацията на отрасъла  

Направени са изводи и конкретни препоръки за 
повишаване на равнището на подготовка на кадрите за 
земеделското производство.  
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	- учебната документация (планове, програми, разпределения, книжки за обучение, регистрационни книги и т.н.) за обучение за придобиване на правоспособност;
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