
 Оценки и Партньорство

Курс: 
Изготвяне на Автотехническа експертиза. Оценка на стойността на МПС, 
оценка на щета. Механизъм за настъпване на ПТП. Процес на възстановяване на ПТП. 
Съдебни автотехнически експертизи

Теми:

1. АВТОМОБИЛНА ТЕХНИКА
- Класификация и видове;

- Общо устройство;

- Основни параметри.

2. ДИНАМИКА НА АВТОМОБИЛА
- Експлоатационни , теглително скоростни и спирачни свойства на МПС;

- Управляемост, устойчивост и проходимост на МПС.

3. ИЗУЧАВАНЕ НА МПС
- Документи на МПС;

- Оглед на МПС;

- Идентификация.

4. ОЦЕНКА НА МПС
 - Критерии и параметри за оценка на МПС;

 - Определяне действителната пазарна стойност.

5. ОЦЕНКА НА ЩЕТА
- Изготвяне на калкулация на ремонтно  възстановителни работи;

- Стойност на вложени детайли и агрегати, стойност на вложения труд;

- Стойност на вложените материали.

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА НАСТЪПВАНЕ НА ПТП. ПРОЦЕС НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПТП
- Скорости за движение, спирачен път, опасна зона за спиране;

- Алгоритъм  за разследване на ПТП,

- Запознаване и изучаване документите свързани с произшествието;

- Статичен и динамичен оглед, опис на щетите,  изготвяне на схема на произшествието.

- Методи за определяне скоростите на движение при удар между МПС.

- Метод  „Momentum 360” , енергиен метод  “DeltaV” , компютърна симулация.

- Изготвяне на становище, докладване на становището.

7. СЪДЕБНИ АВТОТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ
- Видове, предназначение и назначаване на АТЕ;

- Елементи на АТЕ, изготвяне, докладване, финансови взаимоотношения със заявителя на експертното становище.

Курсът е подходящ за експерти към застрахователни компании, лизинг фирми, съдебни експерти, търговци и вносители на МПС, служители 
на автокъщи и автосервизи, автоморги и др.

Завършилите курса получават Сертификат за автоексперт – служи за изготвяне на автотехнически експертизи, повишаване квалификацията 
на съдебни експерти, определяне техническото състояние при покупко – продажби, технически консултации при ПТП, удостоверяване на 
технически показатели, ликвидация на щети, определяне на разходите за ремонт, удостоверяване на тотална щета и бракуване.

Участниците получават Сертификат за автоексперт, интерактивен диск, който съдържа лекции по темите на курса, наредби, цени, 
документи, богата справочна информация, нормо-времена и други материали.

Краен срок за записване: един ден преди началото на курса. Желаещите да участват, могат да се запишат през сайта, по телефон или e-mail и 
да платят в деня на курса, в залата на провеждане.

Предварително можете да отправите въпроси към лектора на e-mail: office@ocenki.eu.

Цена: 228 лв. с ДДС.

Б. сметка: IBAN BG 58 UNCR76301037213212, BIC код UNCRBGSF, Уникредит Булбанк, Оценки и Партньорство ООД

Контакти и записване: София, ул. “Дунав” 36, ет.1, офис 3, 
тел. 02/983 58 58, GSM 0896 60 66 89, office@ocenki.eu; ocenki@yahoo.com

стр.: 1/1

Дата на провеждане: 11.05.2018, 9.30-17.00 ч.

Място:  София, хотел „Шипка”, бул. „Ген. Тотлебен” 34 А.

Лектор: инж. Йордан Байчев, независим оценител на МС, преподавател по автотехническа експертиза във ВУЗ.

www.ocenki.eu


