
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”ХРИСТО БОТЕВ” 

* гр.Смолян, ул.”Тракия” №13, ( Директор: (0301) 6-45-40; e-mail: pgtt_sm@mail.bg 

 

професия ТЕХНИК ПО ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА 

специалност АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА 

 

 

КОНСПЕКТ 

по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗП / ЗИП – XII клас 

самостоятелна форма на обучение 

(за оформяне на годишна оценка) 

2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

1. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 

 поезия: „Ний”, ”Йохан”,”Юноша”,”Старият музикант”,”Цветарка”,”Зимни вечери”, 

”Да бъде ден”; 

2. ГЕО МИЛЕВ  
поезия: ”Септември” 

3. АТАНАС ДАЛЧЕВ  
поезия: ”Прозорец”,”Болница”,”Стаята”,”Къщата”,”Повест”, „Дяволско”,”Книгите”, 

”Камък”; 

4. ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА  
поезия: ”Кукувица”,”Стихии”,”Потомка”,”Вечната”; 

5. ЙОРДАН ЙОВКОВ 

 ”Песента на колелетата”,”Последна радост”,”Шибил”,”Индже”,”През чумавото”, 

”Албена”,”Другоселец”,”Серафим”; 

6. НИКОЛА ВАПЦАРОВ  

”Вяра”,”Писмо”, ”Ти помниш ли…”,”Песен за човека”, ”Сън”, ”История”, ”Завод”, 

”Кино”,”Прощално”,”Борбата е безмилостно жестока” 

7. ДИМИТЪР ДИМОВ 

романът „Тютюн” 

8. ДИМИТЪР ТАЛЕВ 

романът „Железният светилник”  

 

 

ФОРМАТ НА ИЗПИТА 

Изпитът е писмен. Включва: 

 задачи от затворен тип с четири възможни отговора, от които само един е верен; 

 задачи с кратък свободен отговор; 

 задача за създаване на резюме; 

 задача за създаване на есе по морален проблем, интерпретиран в изучаван (откъс от) 

литературен текст. 

 

 

УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА: 

Учебник: Български език за 12 клас – авторски колектив Ангел Петров, Мая Падешка, 

Мариана Балинова,  изд. Булвест 2000 

Учебник: Литература за 12. клас – авторски колектив Илиана Кръстева, Виолета 

Герджикова, Бойко Пенчев, Олга Попова, изд. Булвест 2000 

 

 Изготвил:  Сл.Терзийска 



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”ХРИСТО БОТЕВ” 

* гр.Смолян, ул.”Тракия” №13, ( Директор: (0301) 6-45-40; e-mail: pgtt_sm@mail.bg 

 

 

КОНСПЕКТ 

по МАТЕМАТИКА - ЗП – XII клас 

самостоятелна форма на обучение 

(за оформяне на годишна оценка) 

2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

1. Аксиоми на геометрията. Определяне на равнина в пространството 

2. Взаимно положение на две прави 

3. Разстояние от точка до права и от точка до равнина 

4. Определяне на равнина в пространството 

5. Взаимно положение на две прави 

6. Права и равнина, взаимно перпендикулярни 

7. Ортогонално проектиране 

8. Разстояние от точка до права и от точка до равнина 

9. Ъгъл между права и равнина. Перпендикуляр и наклонена 

10. Права, успоредна на равнина 

11. Успоредни равнини 

12. Двустенен ъгъл 

13. Перпендикулярни равнини 

14. Призма. Паралелепипед 

15. Повърхнина и обем на призма 

16. Пирамида. Повърхнина на пирамида 

17. Обем на пирамида 

18. Успоредни сечения на пирамида. Пресечена пирамида 

19. Повърхнина и обем на пресечена пирамида 

20. Прав кръгов цилиндър 

21. Прав кръгов конус 

22. Успоредни сечения на конус. Пресечен конус 

23. Сфера 

24. Кълбо 

25. Теоретично развитие на понятието число. Десетични дроби 

26. Пресмятане на рационални числови изрази 

27. Числена стойност на алгебричен израз 

28. Пресмятане със степени 

29. Логаритъм. Свойства 

30. Линейни уравнения 

31. Квадратни уравнения 

32. Връзка между корените и коефициентите на квадратното уравнение 

33. Линейни параметрични неравенства 

34. Квадратни неравенства 

35. Дробни уравнения и неравенства 

36. Функция. Графика на функция 

37. Линейна функция 

38. Връзка между линейна функция, линейно уравнение и линейно неравенство 

39. Квадратна функция 



40. Връзка между квадратна функция, квадратно уравнение и квадратно неравенство 

41. Най-малка и най-голяма стойност на квадратна функция в зададен интервал 

42. Тригонометрични функции. Графики на функциите sin x, cos x, tg x, cotg x 

 

 

 

ФОРМАТ НА ИЗПИТА 

Изпитът е писмен.  

 

УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА: 

Учебник: Математика XII клас, автори: Здравка Паскалева, Пламен Паскалев, изд. 

Архимед, 2013г. 

 

 

Изготвил:  В.Хаджиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”ХРИСТО БОТЕВ” 

* гр.Смолян, ул.”Тракия” №13, ( Директор: (0301) 6-45-40; e-mail: pgtt_sm@mail.bg 

 

 

КОНСПЕКТ 

по СВЯТ И ЛИЧНОСТ - ЗП – XII клас 

самостоятелна форма на обучение 

(за оформяне на годишна оценка) 

2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

 

1. Глобализация. Дилемата универсализация или глобализация 

2. Европейска идентичност. Култура и цивилизация в ситуация на глобалност 

3. Колективна памет и история. Култура и индивидуализация. Всекидневна култура 

4. Опити за културно дефиниране на Европа. Европейски аспекти на българската 

културна идентичност 

5. Личността в традиционните и в модерните институции. Социалните шансове на 

личността и неравенствата 

6. Възникване на модерната държава като правова държава. Принципи на 

представителната демокрация 

7. Правата на човека и гражданските права. Правата на човека и държавните 

институции 

8. Граждански форми на отстояване на човешките права. Индивидуални и колективни 

права 

9. Нация и национална държава 

10. Човешки различия и държавна политика. Национална държава и мултикултурно 

общество 

11. Малцинствата в България и политика на социална интеграция 

12. Икономическа интеграция. Създаване на интеграционните политики 

13. Единен пазар. Икономически и валутен съюз 

14. Разширяване на Европейския съюз 

15. Членство на България в Европейския съюз 

16. Идентичност и конфликти на Балканите 

17. Идеята за обединена Европа и регионализмът 

 

ФОРМАТ НА ИЗПИТА 

Изпитът е писмен.  

 

УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА: 

Учебник: Свят и личност за 12 клас, изд. Просвета 

 

Изготвил:  Н.Тодорова 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”ХРИСТО БОТЕВ” 

* гр.Смолян, ул.”Тракия” №13, ( Директор: (0301) 6-45-40; e-mail: pgtt_sm@mail.bg 

 

 

КОНСПЕКТ 

по ЧУЖД ЕЗИК ПО ПРОФЕСИЯТА - ЗПП – XII клас 

самостоятелна форма на обучение 

(за оформяне на годишна оценка) 

2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

 

 

1. Reading: Hand tools. Fasteners. 

2 .Reading:  Power tools. Bench and machine tools 

3. Reading: Materials. Auto-repair shop. 

4. Reading: Numbers. Measurements 

5. Reading: Types of cars. Parts of a car: Exterior partitives. 

6 . Reading: Parts of a car: Interior. Gauges and meters 

7. Reading: Tires. Changing a tire 

8 . Reading: Internal combustion engine 

9 . Reading: Two-stroke engine/ Four-stroke engine. 

10 . Reading: Electrical system / Basic electricity  

11 . Reading: Fuel system/ Lubrication system 

12 . Reading: Exhaust system / Ignition system 

13 . Reading: Cooling system/ Suspension system 

14 . Reading: Brake system/ Transmission system 

 

 

ФОРМАТ НА ИЗПИТА 

Изпитът е в две части - писмен и устен. Устният изпит се провежда след успешно положен 

писмен изпит.  

 

УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА: 

Учебник: Mechanics изд. Express Publishing 

 

Изготвил:  К.Калфова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”ХРИСТО БОТЕВ” 

* гр.Смолян, ул.”Тракия” №13, ( Директор: (0301) 6-45-40; e-mail: pgtt_sm@mail.bg 

 

 

КОНСПЕКТ 

по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕСИЯТА - ЗПП – XII клас 

самостоятелна форма на обучение 

(за оформяне на годишна оценка) 

2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

РАЗДЕЛ І. ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) И 

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ  

1. Информация и информационни дейности. Основни понятия и основни информационни 

дейности. Информационни процеси - сигурност, достоверност, актуалност на 

информацията. Етични принципи при използване на информацията. Нормативна база - 

лична информация, авторско право, комерсиален софтуер, лицензиране и др. 

2. Операционна система. Основни понятия за софтуер 

3. Компютърни вируси.Архиватори. Съвременна комуникационна и офис - техника 

РАЗДЕЛ ІІ. ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОГРАМИТЕ НА MS OFFICE. ДЕЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ  

4. Текстообработка. MS Word. Създаване на документ  

5. Същност на стопанската кореспонденция. Стопанско писмо. Стопански документи.  

6. Фирмени документи. Общоадминистративни документи - служебна бележка; 

удостоверение, сертификат; декларация, заповед, пълномощно 

7. Лични документи-молба, заявление, професионална автобиография, мотивационно писмо 

и др.Кореспонденция на чужд език 

8. Електронни таблици. Форматиране на клетка. Работа с формули и вградени функции.  

9. Диаграма в електронната таблица 

10. База данни. Създаване и работа с готова база данни в MS Access 

11. Презентации. Работа с PowerPoint. Създаване, редактиране и форматиране на слайд – 

използване на шаблон на дизайн. Редактиране на презентация – вмъкване, премахване, 

пренареждане на слайдовете. Анимиране на цялата или на елементи на презентация  

РАЗДЕЛ ІІІ. ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ 

12. Локални и глобални мрежи. Предназначение, предимства недостатъци, приложение. 

Глобална мрежа INTERNET.. Протоколи в Internet. Домейни, IP адресиране, HTML, 

браузъри. MS Internet Explorer, e-mail – изпращане и получаване на електронни 

съобщения  по web-базирана електронна поща . Защита от нерегламентиран достъп. 

Правила за целесъобразно ползване на средствата за електронна комуникация 

13. Е-търговия, стоки и услуги в Интернет.  Същност. Рекламиране - рекламни писма, 

оферти и рекламни канали. Информационни и фирмени  сайтове и препратки (link –

ове).Електронен подпис – същност, видове, регистриране. Защита на личната 

неприкосновеност в Интернет. Етични принципи и култура на поведение при виртуалното 

общуване 

РАЗДЕЛ IV. ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В ПРОФЕСИЯТА  

14. Системи за проследяване и навигация. Предназначение. Същност. Видове GPS-системи. 

Режими на работа. Предимства и недостатъци. Приложение 

15. Системи за организация на складово и гаражно стопанство. Системи за управление на 

материалните активи. 

16. Системи за управление на бизнеса 



17. Системи за управление на строително - монтажни работи, транспортни потоци, 

товаропотоци, товаро-разтоварни работи 

 

ФОРМАТ НА ИЗПИТА 

Изпитът е в две части - писмен и практически. Практическият изпит се провежда след 

успешно положен писмен изпит.  

 

УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Иванов, Ив. и кол. Информационни технологии за ІХ и Х клас, изд.Нова звезда, 2001г. 

2. Георгиева, Н. Делова кореспонденция по БДС и международни стандарти, изд. 

Мартилен, 2004г.  

3. Георгиева, Н. Делова кореспонденция. изд.Наука и икономика. ИУ – Варна, 2006г. 

4. Допълнителни интернет ресурси: Информационни системи за автоматизиране на 

документооборота, базирани на Единната държавна система за деловодство 

 

Изготвил:  М.Христова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”ХРИСТО БОТЕВ” 

* гр.Смолян, ул.”Тракия” №13, ( Директор: (0301) 6-45-40; e-mail: pgtt_sm@mail.bg 

 

 

КОНСПЕКТ 

по ХИДРАВЛИЧНИ И ПНЕВМАТИЧНИ УСТРОЙСТВА В АТТ - ЗПП – XII клас 

самостоятелна форма на обучение 

(за оформяне на годишна оценка) 

2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

 

РАЗДЕЛ I. ВЪВЕДЕНИЕ В ХИДРАВЛИКАТА И ПНЕВМАТИКАТА 

1. Общи сведения за флуидите. Видове. Основни физико-механични свйства на работните 

течности и газове. Основни понятия. Енергия на флуидите. Работа, мощност и потенциална 

енергия на флуидите                                  

2. Налягане - същност и видове. Натиск. Напор и пиезометрична височина 

3. Основни закономерности и явления. Основно уравнение на хидростатиката - същност и 

емпиричен израз. Закон на Паскал. Уравнения на Барнули 

4. Течения - същност, видове и свойства. Ламинарно и турболентно движение. Число на 

Рейлдс. Хидравлични съпротивления и загуби 

5. Измерване на основни величини - основни единици, видове уреди, принципи на действие 

6. Хидравлични и пнивматични схеми - предназначение, видове, условни означения, 

разчитане 

 

РАЗДЕЛ II. ХИДРАВЛИЧНИ УСТРОЙСТВА В ТРАНСПОРТНАТА ТЕХНИКА 

1. Общи сведения. Структурна схема и принцип на действие на хидравличната система                               

2. Помпи и хидродвигатели - предназначение, основни параметри, видове, конструктивни 

особености, принцип на действие, приложение, особености 

3. Хидравлични цилиндри - предназначение, видове, конструктивни особености, принцип 

на действие, условни знаци в хидравличните схеми 

4. Хидравлични разпределители - предназначение, видове, конструктивни особеност, 

принцип на действие, условни знаци в хидравличните схеми 

5. Клапани - предназначение, видове, конструктивни особености, принцип на действие, 

условни знаци в хидравличните схеми 

6. Други хидравлични компоненти - резервоари, филтри, тръбопрободи, съединения, 

уплътнени, регулатори, дросели, органичители, радиатори, хидравлични акумулатори, 

заглушители, предназначение, видове, устройство, действие, условни знаци в 

хидравличните схеми 

 

РАЗДЕЛ III. ПНЕВМАТИЧНИ УСТРОЙСТВА В ТРАНСПОРТНАТА ТЕХНИКА 

1. Устройства за подтоговка на работния флуид в пневматична система - дехидратори и 

охладители - предназначение, видове, конструктивни особености, принцип на действие, 

приложение 

2. Компресори и вакуумни помпи - предназначение, основни технически параметри, видове, 

конструктивни особености, принцип на действие, приложение 

3. Вентиратори - предназначение, основни технически параметри, видове, конструктивни 

особености, принцип на действие, приложение 

4. Изпълнителни елементи - предназначение, видове, устройство и действие, условни знаци 

в пневматичните схеми 



5. Елементи за управление на пневматичните системи 

6. Други пневматични компоненти - тръбопроводи, ресивери, дехидратори - 

предназначение, видове, устройство 

 

 

ФОРМАТ НА ИЗПИТА 

Изпитът е писмен. 

 

УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА: 

1.Хидравлични машини, автори Г.Грозев, М.Лазаров, В.Обретенов, изд.Техника 

2.Основи на хидравликата и пневматиката, автори В.Геров, Б.Спасов, изд.Техника 

 

 Изготвил: Рилко Наков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”ХРИСТО БОТЕВ” 

* гр.Смолян, ул.”Тракия” №13, ( Директор: (0301) 6-45-40; e-mail: pgtt_sm@mail.bg 

 

 

КОНСПЕКТ 

по АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА - ЗПП – XII клас 

самостоятелна форма на обучение 

(за оформяне на годишна оценка) 

2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

1. Силово предаване на АТТ 

2. Предавателен механизъм 

3. Карданно предаване 

4. Главно предаване  

5. Диференциал.  

6. Крайно предаване 

7. Ходова част на АТТ 

8. Рама, каросерия 

9. Преден мост 

10.Заден мост 

11.Окачване на АТТ 

12. Колела и гуми 

13. Спирачна система. Предназначение. Режим на спиране 

14. Видове спирачни системи. Изисквания 

15. Устройство и действие на хидравлична спирачна система 

16. Устройство и действие на пневматична спирачна система 

17. Кормилна система - предназначение и изисквания. Кормилни механизми-устройство и        

действие. Винтови и зъбни механизми - действие 

18. Хидравличен усилвател на кормилна система-устройство и действие 

19. Пневматичен усилвател на кормилна система-устройство и действие 

20. Електрообзавеждане на АТТ. Източници на електрически ток 

21. Осветителна система - предназначение, изисквания 

22. Генератор за променлив ток - предназначение, устройство и действие, изисквания  

23. Светлинна сигнална система - предназначение, изисквания, действие. 

24. Звукова сигнална система - предназначение, изисквания, действие 

 

ФОРМАТ НА ИЗПИТА 

Изпитът е писмен. 

 

УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Димитров, Й. и колектив. Теория и конструкция на АТК. изд.Техника, 1999г. 

2. Цветков, К. и колектив. Теория и конструкция на автомобила. изд.Техника, 1987г. 

3. Димитров, Й. Автомобилна техника. изд.Тракия – М, 2000г. 

4. Младенов, Д. и колектив. Устройство на АТК. изд.Техника, 1999г. 

5. Каталози и наръчници за устройство, диагностика и ремонт на конкретни ДВГ 

 

Изготвил: инж.П.Славов 



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”ХРИСТО БОТЕВ” 

* гр.Смолян, ул.”Тракия” №13, ( Директор: (0301) 6-45-40; e-mail: pgtt_sm@mail.bg 

 

 

КОНСПЕКТ 

по АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА - ЗИПП – XII клас 

самостоятелна форма на обучение 

(за оформяне на годишна оценка) 

2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

1. Общи сведения за пътно-транспортните машини. Обща характеристика 

2. Развитие и производство на пътно-транспортните машини 

3. Подвижен състав на автомобилния транспорт 

4. Двуетажни автобуси 

5. Автомобили с платформи 

6. Автомобили-влекачи 

7. Автовлакове 

8. Класификация и конструкция на автомобилните рами 

9. Изчисляване на автомобилни рами 

10. Предаване на силите от задния мост към рамата на автомобила 

11. Поддържащи  мостове 

12. Монтажни ъгли на колелата 

13. Балансиране на автомобилните колела 

14. Окачване на осите на автомобила 

15. Конструкции на видовете окачване 

16. Измерване на силите за въздействие върху органите за управление на АТТ 

17. Изпитване на регулатора на спирачните сили на автомобил 

18. Изпитване на хидравличен усилвател на кормилното управление 

19. Изпитване на пневматичен усилвател на кормилното управление 

20. Кинематика на завоя на автомобила 

21. Предавателни числа на кормилната уредба 

22. Избиране параметрите на кормилния трапец 

23. Усъвършенствани системи за управление на автомобила 

24. Обща схема на електрообзавеждането 

25. Осветителна инсталация 

26. Допълнителни електрически уреди 

27. Спомагателни  уреди 

28. Електрически проводници 

29. Електронни системи за управление на трансмисията 

30. Електронни системи за управление на окачването 

 

ФОРМАТ НА ИЗПИТА 

Изпитът е писмен. 

 

УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА: 

1.Цветков, Кременски, Ц. Цолов.Теория и конструкция на автомобила, изд. Техника 1984г. 

2.Й.Димитров, Д. Таракчиев, К.Кънев. Теория и конструкция на АТК, изд.Техника, 1999г. 

3. Евг.Морчев. Програмиране и конструиране на автомобила, изд.Техника, 1991г. 

Изготвил: инж.П.Славов 



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”ХРИСТО БОТЕВ” 

* гр.Смолян, ул.”Тракия” №13, ( Директор: (0301) 6-45-40; e-mail: pgtt_sm@mail.bg 

 

 

КОНСПЕКТ 

по ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОТРАНСПОРТНАТА ТЕХНИКА - ЗПП – XII клас 

самостоятелна форма на обучение 

(за оформяне на годишна оценка) 

2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

1. Спирачна система 

2. Кормилна система 

3. Рама на автомобила 

4. Кабина, каросерия /купе/ 

5. Преден и заден мост 

6. Колела и гуми 

7. Източници на електрически ток 

8. Осветлителна система 

9. Сигнална система 

10. Контролно измервателни уреди 

11. Работни канали и естакади  

12. Миялна техника 

13. Повдигателни съоръжения 

14. Инструменти и приспособления 

15. Техника и ремонтни операции 

16. Осигуряване на ЗБУТ в предприятие 

17. Опазване на околната среда при експлоатация на АТТ 

18. Автомобилни превози 

19. Безопасна експлоатация 

20. Организация на Т.О. 

22. Диагностична апаратура 

 

ФОРМАТ НА ИЗПИТА 

Изпитът е писмен. 

 

УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. К. Цветков, Н. Георгиев, Г. Цветков. Експлоатация, ремонт и изпитване на двигатели с 

вътрешно горене, изд. Техника, 1987г. 

2. Веселин Вълков. Неизправности в леките автомобили, изд. Техника, 1985г. 

3. В. Вълев, А. Меламед. Експлоатация на автомобила, изд.Техника, 1998г. 

4. Б. Петров. Експлоатация на автомобила, изд.Техника, 1979г. 

 

Изготвил: инж.П.Славов 

 

 

 

 

 



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”ХРИСТО БОТЕВ” 

* гр.Смолян, ул.”Тракия” №13, ( Директор: (0301) 6-45-40; e-mail: pgtt_sm@mail.bg 

 

 

КОНСПЕКТ 

по ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ В АВТОТРАНСПОРТНАТА ТЕХНИКА 

ЗПП – XII клас 

самостоятелна форма на обучение 

(за оформяне на годишна оценка) 

2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

1. Безконтактен електронен регулатор на напрежението 

2. Електронни запалителн системи                                     

3. Безконтактна електронна запалителна система с магнито-електрически датчик 

4. Безконтактна електронна запалителна система с датчик на Хол 

5. Електронна система за управление ъгъла на изпреварване на запалването 

6. Видове електронни горивовпръскващи системи 

7. Система за управление на принудителен празен ход 

8.  Горивна система с централно впръскване на бензин „Бош Моно Мотроник” 

9. Горивна система с впръскване на бензин „Бош Мотроник” 

10. Горивна система на дизелов двигател „Common Rail”(HDI), Pump-dise,  с 

турбокомпресор 

11. Електронни системи за мониторинг и контрол на газови двигатели. Електронно 

управление на емисиите от вредни газове 

12. Електронни системи в автотранспортната техника 

13. Общи сведения за антиблокиращите системи 

14. Антиблокираща система от първи вид 

15. Антиблокираща система от втори вид 

16. Активно окачване 

17. Електронни системи за управление на силовото предаване 

18. Усъвършенствани електронни системи за подобряване  експлоатационните параметри 

на автотранспортната техника 

19. Система за автоматично управление стабилността на автотранспортната техника – ASC 

(ASR) 

20. Проверяващи електронни системи (ЧЕК-контрол/Check-control) 

21. Възможности на електрониката за подобряване на вътрешния комфорт и ергономичност 

на работното място на управляващия авто-транспортната техника. 

22. Борден компютър. 

 

ФОРМАТ НА ИЗПИТА 

Изпитът е писмен. 

 

УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Доц. К. Т. Н. Инж. Борислав Трайков. Електрообзавеждане и електроника на 

автомобила и кара. изд. Техника, 1995г. 

2. Auto Point. Анти блокировачни спирачни системи 

 

Изготвил: инж.П.Славов 

 



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”ХРИСТО БОТЕВ” 

* гр.Смолян, ул.”Тракия” №13, ( Директор: (0301) 6-45-40; e-mail: pgtt_sm@mail.bg 

 

 

КОНСПЕКТ 

по УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО АВТОТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА - ЗПП – XII клас 

самостоятелна форма на обучение 

(за оформяне на годишна оценка) 

2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

 

1. Демонтаж, начална диагностика, ремонт и монтаж на рама и каросерия. 

2. Демонтаж, начална диагностика, ремонт и монтаж на преден мост със зависимо 

окачване. 

3. Демонтаж, начална диагностика, ремонт и монтаж на преден мост с независимо 

окачване. 

4. Демонтаж, начална диагностика, ремонт и монтаж на окачване. 

5. Демонтаж, начална диагностика, ремонт и монтаж на колела и гуми. 

6. Демонтаж, начална диагностика, ремонт и монтаж на специална и специализирана 

АТТ. 

7. Демонтаж, начална диагностика, ремонт и монтаж на хидравлична спирачна 

система. 

8. Демонтаж, начална диагностика, ремонт и монтаж на пневматична спирачна 

система. 

9. Демонтаж, начална диагностика, ремонт и монтаж на осветителна и сигнална 

система. 

10. Демонтаж, начална диагностика, ремонт и монтаж на контролно – измервателни 

уреди. 

 

 

ФОРМАТ НА ИЗПИТА 

Изпитът е практически. 

 

Изготвил: Сп.Русков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ”ХРИСТО БОТЕВ” 

* гр.Смолян, ул.”Тракия” №13, ( Директор: (0301) 6-45-40; e-mail: pgtt_sm@mail.bg 

 

 

КОНСПЕКТ 

по УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ДИАГНОСТИКА - ЗПП – XII клас 

самостоятелна форма на обучение 

(за оформяне на годишна оценка) 

2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

 

1.Диагностична техника за двигатели с вътрешно горене 

2.Диагностика на КММ и ГРМ на ДВГ 

3.Диагностика на охладителна система на ДВГ 

4.Диагностика на мазилна система на ДВГ 

5.Диагностика на горивна система на бензинов ДВГ 

6.Диагностика на горивна система на дизелов ДВГ 

7.Диагностика на запалителна система на бензинов двигател 

8.Диагностика на пускова система 

9.Диагностика на съединител 

10.Диагностика на предавателна и разпределителна кутия 

11.Диагностика на главно предаване, диференциал, карданно предаване,полувалове 

12.Диагностика на преден и заден мост на АТТ 

13.Диагностика на окачване и рама 

14.Диагностика на колела и гуми 

15.Диагностика на кормилна система на колесни машини 

16.Диагностика на спирачна система 

17.Диагностика на система за комфорт 

18.Диагностика на системи за сигурност и безопасна експлоатация 

19.Диагностика на източници на ток 

20.Диагностика на сигнална система 

21.Диагностика на осветителна система 

22.Диагностика на допълнително оборудване 

 

ФОРМАТ НА ИЗПИТА 

Изпитът е практически. 

 

УЧЕБНА ЛИТЕРАТУРА: 

1. Димитров, Й. и колектив. Теория и конструкция на АТК, изд. Техника, 1999г. 

2. Цветков, К. и колектив. Теория и конструкция на автомобила, изд. Техника, 1987г. 

3. Димитров, Й. Автомобилна техника. изд. Тракия – М, 2000г. 

4. Младенов, Д. и колектив. Устройство на АТК. Изд.Техника, 1991г. 

5. Каталози и наръчници за устройство, диагностика и ремонт на конкретни ДВГ 

 

Изготвили: инж.П.Славов 

Сп.Русков 

 


