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I.  Разпределение на учебното време  
Общият хорариум за обучението на кандидатите за придобиване на правоспособ-

ност за управление на МПС от категория „А1” е 60 учебни часа. Задължителното 
обучение приключва след преминаване на предвиденото в съответните модули учебно 
съдържание.  

Общата продължителност на обучението и на вътрешните изпити е не по-малко от 
16 учебни дни. 

Разпределението на учебните часове за задължителните модули е, както следва: 
 

КОД И НАИМЕНОВАНИЕ НА МОДУЛА ХОРАРИУМ 

1. ТО-1 "Безопасност на движението по пътищата" 36 

2. ТО-2 "Общо устройство на МПС" 4 

3. ПО "Управление на МПС" 20 

ВСИЧКО 60 
 

II. Примерен график на учебния процес  
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Обща продължителност – не по-малко от 16 учебни дни 
 

III. Обяснителни бележки  
Обучението на лицата, които за първи път кандидатстват за придобиване на 

правоспособност за управление на МПС или имат правоспособност за управление на 
МПС от категория “АМ”, е по пълния хорариум учебни часове. 

Обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за 
управление на МПС от категория А1 и имат правоспособност за управление на МПС от 
категории “В”, В1” или “Т” (”Ткт”, „Ттм”), е по намален хорариум от 24 учебни часа 
(обхваща само съдържанието на модулите ТО-2 и ПО). Продължителността на 
обучението е не по-малко от 13 учебни дни. 

Обучението на лицата, загубили правоспособността си за управление на МПС от 
категория А1 по реда на чл. 157, ал. 4, ЗДвП, е по намален хорариум от 36 учебни часа 
(обхваща само съдържанието на модула ТО-1). Продължителността на обучението е не 
по-малко от 6 учебни дни. 

Обучението на лицата, които притежават правоспособност за управление на МПС 
от категория “А1” без лост за смяна на предавките (в свидетелството за управление на 
МПС срещу тази категория е вписан код 78) и кандидатстват за придобиване на 
правоспособност за управление на МПС от категория А1 без ограничение, е по намален 



 

хорариум от 6 учебни часа (обхваща само съдържанието на групите умения от цел 2 от 
модул ПО). Продължителността на обучението е не по-малко от 3 учебни дни. 

Обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на 
МПС от категория А1 започва с модула “Безопасност на движението по пътищата” или с 
модула "Общо устройство на МПС". 

Обучението по модул “Управление на МПС” на учебна площадка започва след 
преподаване на учебното съдържание на модула "Общо устройство на МПС". Когато 
лицето не притежава правоспособност за управление на МПС от категория В, 
практическото обучение по път в населено и извън населено място започва след 
успешното полагане на теоретичния изпит. 

Теоретичното обучение се счита за преминато при присъствие на кандидата на не 
по-малко от 70% от предвидените за всеки модул учебни часове. Не се допуска 
отсъствие от първите седем теми от модула “Безопасност на движението по пътищата”. 

Когато кандидат е отсъствал от някоя от посочените теми, е необходимо да 
премине обучението с друга група или индивидуално. 

След преминаване на обучението на учебната площадка кандидатите полагат 
междинен изпит, а след приключване на задължителното обучение полагат вътрешни 
изпити. 

 


