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АНОТАЦИЯ 

 

Дисциплината “Пътнотранспортна и автотехническа експертиза” е един от основните 

курсове за специалността „Съдебни инженерно- технически експертизи и техническа “ от 

направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика. Тя  обхваща тематиката за 

срещащите се в практиката различни случаи на автопроизшествия - ПТП с пешеходец при 

различни условия, сблъсък на автомобили, загуба на управление на моторно превозно средство 

/МПС/ и др. 

Предлаганият курс обхваща в съкратен обем основните понятия и определения, с които 

борави автотехническата експертиза, извеждат се основните математични формули, 

предназначени за анализа на различните типове произшествия 

Учебното съдържание включва изучаването на методика за експертното изследване и 

средствата за създаване на автотехническата експертиза. 

Курсът е предназначен за студенти 1-ви курс, II-семестър, магистри, специалност 

„Съдебно инженерно-технически експертизи”. 

 
 
 
 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основната цел на дисциплината Пътнотранспортна и автотехническа експертиза” е да 

запознае студентите с прилагането и използването на методите и средствата за създаване на 

автотехническа експертиза. 

 
 

ПРЕДПОСТАВКИ 

За успешното усвояване и прилагане на материала, включен в курса по 

Пътнотранспортна и автотехническа експертиза са необходими базови познания по техника, 

материали, технологии и процеси в сложни системи и обекти. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 
 

ЛЕКЦИИ 

 
1. Видове   експертизи   на   пътнотранспортни   произшествия. Цели и задачи на 

автотехническата експертиза. 

2. Компетенции, права и задължения на експертите по АТЕ.Материали за експертиза на 

ПТП. 

3. Изследване на движението на автомобил. 

4. ПТП между автомобили- определения и класификация. 

5. Определяне мястото на сблъскването и положението на автомобилите. 

6. Кинематика на сблъскването между автомобилите. 

7. Енергетичен подход при анализиране сблъскването между автомобили. 

8. Оценка на щети по автомобилите 

9. Анализиране на ПТП с участие на пешеходец- определения и обща методика. 

10. Анализиране блъсването на пешеходец при неограничена видимост и обзорност 

11. Анализиране блъсването на пешеходец при ограничена видимост и обзорност . 

12. Анализиране блъсването на пешеходец при осветяване на пътя от фарове –попътно 

и насрещно движение. 

13. Анализиране блъсването на пешеходец при намалена видимост. 

 
 
 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 
 

Изпитната оценка по дисциплината Пътнотранспортна и автотехническа експертиза 

се формира въз основа на оценката от решаването на задача и изпитният тест, разработен въз 

основа на конспекта. 
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