
 Оценки и Партньорство

Курс: АВТОТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА – ПРОБЛЕМИ, МЕТОДИКА, ПАЗАРНА СТОЙНОСТ

Програма:

1. Общи положения и определения по оценка на МПС.

2. Видове автотехнически експертизи:

- Служебни (за нуждите на застраховане, митница, данъчни служби, лизинг и други).

- Съдебни (назначени от следствието, прокуратурата или съда).

- Лични (частни експертизи за физически лица).

3. Компетенция права и задължения на експерта.

4. Регламентиращи документи при оценка на МПС и изготвянето на експертиза.

5. Методика за провеждане на оглед за определяне на техническото състояние на МПС.

- Подготовка на експерта за оглед на МПС.

- Способи и методи за идентификация на МПС (определяне на марка, модел, година на производство, технически параметри).

- Изготвяне на протокол за огледа.

6. Методика за определяне пазарната стойност на МПС.

7. Методика за определяне размера на щетите нанесени по МПС в резултат на ПТП, кражба, пожар, злоумишлени действия на трети 
лица и други.

8. Структура на автотехническите експертизи:

- Общи положения.

- Изясняване на обстоятелствата по идентификацията, определяне на техническото състояние, действителната стойност и 
други.

- Експертиза за застраховане.

- Експертиза за определяне размера на щетите и загубите при реализирано ПТП, авария, кражба, пожар и други.

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.

Лектор: инж. Йордан Илиев Байчев, лицензиран оценител на МС, автоексперт в МЗК “Европа”, преподавател по автотехническа 
експертиза във ВУЗ.

Участниците ще получат сертификат за автоексперт, методологическо помагаро 200 стр. по програмите и интерактивен диск, който 
съдържа темите на курса, наредби, цени, документи и други материали за автоексперти.

Обучението включва: мултимедия, регламентиращи документи, каталози, литература и др.

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.
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