РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ”
Ул. “Ген. Гурко” № 5, София – 1000
Тел: ( +359 2 ) 930 88 40
Факс: ( +359 2 ) 988 54 95

E-mail:avto_a@mtc.government.bg

ЗАПОВЕД
№……………
София, ………….2004 г.

На основание чл. 6, ал. 2 и чл. 19, ал. 2 от Наредба № 34 за таксиметров превоз на
пътници /ДВ, бр. 109/99 г./ и чл. 7 от Устройствения правилник на ИА “Автомобилна
администрация”
ОПРЕДЕЛЯМ
следният ред за провеждане на изпитите за професионална компетентност за “Ръководител на
таксиметрова дейност” и “Водач на таксиметров автомобил”
І. Необходими документи за допускане на изпит
1. За допускане до изпит кандидатите за придобиване на удостоверение за “Ръководител
на таксиметрова дейност” представят в съответната дирекция “Автомобилна
администрация”/дирекция “АА”/ заявление /Приложение №1/ към което прилагат:
1.1. копие на документ за завършено средно образование;
1.2. документ за внесена такса за изпит за придобиване на професионална
компетентност за превозвач, съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на
Министерството на транспорта и съобщенията.
2 За допускане до изпит кандидатите за придобиване на удостоверение за “Водач на
таксиметров автомобил” подават в съответната дирекция “АА” заявление /Приложение №1/
към което прилагат:
2.1. копие на свидетелството за управление на МПС;
2.2. свидетелство за съдимост,
2.3. документ за медицински преглед;
2.4. копие от удостоверението за психологическа годност за водач на таксиметров
автомобил;
2.5. квитанция за платена такса за явяване на изпит за водач на таксиметров автомобил,
съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта
и съобщенията.
3. Оригиналите на свидетелството за управление на МПС, удостоверението за
психологическа годност и документа за завършено основно образование се представят за
проверка при подаване на документите.
4. Кандидатите, които не са издържали изпита за допускане до второ явяване, подават
заявление и квитанция за платена такса. В случаите, когато някои от представените на първо
явяване документи е с изтекла на валидност, се представя съответния документ.
5. За придобиване едновременно на професионална компетентност “Ръководител на
таксиметрова дейност” и “Водач на лек таксиметров автомобил” кандидатите подават
документите по т. 2 и копие на документа за завършено основно образование.

6. Служителят на дирекция “Автомобилна администрация” при приемане на
документите проверява наличието на отбелязаните в заявлението документи. При отсъствие на
някой от изискваните документи те не се приемат.
7. След приемане на документите кандидатите се уведомяват за датата и часа на
провеждане на изпита. Кандидатите се подписват в заявлението за това, че са уведомени.
ІІ.Изпитни комисии и протоколи за изпит
1. Изпитът за придобиване на професионална компетентност за “Ръководител на
таксиметрова дейност” и “Водач на лек таксиметров автомобил” се провеждат от комисия в
състав: председател и член на комисията.
2. Служителите, които имат право да участват в изпитните комисии по т. 1 се
определят със заповед на изпълнителния директор на ИА “Автомобилна администрация”.
3. За всеки отделен изпит директорът на съответната дирекция “АА” определя
служителите по т. 2 за участие в комисията.
4. Протоколите за всяка изпитна комисия се изготвят предварително /Приложение 2/.
5. В протокола се вписват до 20 лица.
6. Протоколите се номерират по възходящ ред за съответната година.
7. Протоколите за изпит се съставят в два екземпляра.
8. В деня на изпита директорът на дирекция “АА” вписва в протокола председателя и
члена на изпитната комисия.
9. Резултатите от изпита се нанасят в протокола за изпит с “Да” или “Не” от
председателя на изпитната комисия.
10. За кандидатите, които не са се явили, не са допуснати или са отстранени от изпит, в
протокола се записва съответно “Не се явил”, “Не е допуснат” или “Отстранен”.
11. Не се разрешават поправки в изпитния протокол на нанесените резултати от изпита.
Допуснатите явни фактически грешки се отстраняват с вписване на забележка, която е валидна
само, ако е подписана от председателя и члена на комисията.
12. Председателят на изпитната комисия нанася в протокола за всяко от включените в
него лица резултатите от изпита или отбелязва причината, поради която няма такива.
13. Протоколът се счита за редовен, ако е подписан от всички членове на комисията.
14. След провеждане на изпита протоколът се утвърждава от директора на дирекция
“АА” най-късно на следващия работен ден.
15. Протоколът за изпит е основен отчетен документ и се съхранява 10 години в
съответната дирекция “АА”.
ІІІ.Организация и провеждане на изпити
1. За провеждане на изпитите дирекция “АА” изготвя месечен график, утвърден от
директора на дирекция “АА”.
2. Графикът за изпитните дати се обявява на видно място в съответната дирекция “АА”,
най-малко пет работни дни преди първата изпитна дата за месеца.
3. Изпитът за придобиване на професионална компетентност е теоретичен.
4. Изпитът на кандидатите за придобиване на професионална компетентност
“Ръководител на таксиметрова дейност” се състои в решаване на тест съдържащ 20 въпроса.
Изпитните въпроси за изготвяне на тестовете за “Ръководител на таксиметрова дейност” са
съгласно Приложение № 4.
4.1. времето за решаване на изпитния тест е 20 минути.
4.2. положителна оценка се поставя при не повече от два неверни отговора.
5. Изпитът на кандидатите за придобиване на професионална компетентност “Водач на
таксиметров автомобил” се състои от две части.
5.1. първата част е решаване на тест съдържащ 20 въпроса. Изпитните въпроси за
изготвяне на тестовете за “Водач на таксиметров автомобил” са съгласно Приложение № 5.
5.2. времето за попълване на изпитния тест е 20 минути.
5.3. положителна оценка се поставя при не повече от два неверни отговора.
5.4. втората част на изпита включва писмен отговор на 3 въпроса. Въпросите се
изготвят от съответния директор на дирекция “АА” съгласно изискванията на Приложение 6.
5.5. времето за отговор на въпросите е 30 минути;
5.6. първият и вторият въпрос се оценяват от 0 до 5 точки, а третият от 0 до 10 точки в
зависимост от пълнотата на отговора.

5.7. за втората част на изпита – положителна оценка се поставя, когато кандидатът има
не по малко от 12 точки общо от трите въпроса.
5.8. за втората част на изпита кандидатите се разделят на две групи. Представител на
всяка от групите изтегля въпросите за съответната група.
6. Изпитът на кандидатите за едновременно придобиване на професионална
компетентност за “Ръководител на таксиметрова дейност” и “Водач на таксиметров автомобил”
се състои от две части.
6.1. първата част на изпита е по т.4.
6.2. втората част на изпита е по т. т. 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 и 5.8.
7. До втората част на изпита се допускат кандидати, получили оценка “да” от първата
част на изпита.

8. Кандидатите за придобиване на професионална компетентност получили
оценка “ДА” на първата част от изпита и неиздържали втората част, при всяко
следващо явяване на изпит полагат само втората част.
9. За кандидатите по т.7 във всеки следващ протокол за изпит в графата “първа част
/тест Nо/”, се посочва номера на протокола и датата, където е нанесена положителната оценка
на съответния кандидат.
10. Водач, притежаващ удостоверение “Водач на таксиметров автомобил” издаден за
друг регион, полага само на втората част на изпита.
11. Въпросите за провеждане на втората част на изпита /първи и втори въпрос/ се
утвърждават от директора на съответната дирекция “АА” и се поставят на видно място в
отдела.
12. Третият въпрос за втората част на изпита се определя в деня на изпита.
13. Преди започване на всяка част от изпита комисията проверява самоличността на
кандидатите. На кандидатите за придобиване на удостоверение “Водач на таксиметров
автомобил” комисията проверява и свидетелството за управление на МПС.
14. При липса или нередовност на документите за самоличност, кандидатът не се
допуска на изпит.
15. Председателят на комисията дава кратки указания относно реда за провеждане на
изпита.
16. Комисията има право да отстрани кандидат, който не е спазил реда за провеждане на
изпита.
17. Кандидати, които са се явили след започване на изпита, не се допускат до явяване.
18. Изпитните тестове се изтеглят от кандидатите, по реда по който са записани в
изпитния протокол.
19. Номерата на изпитните листа се записват в изпитния протокол.
20. По време на изпита кандидатите работят самостоятелно.
21. Не се допуска излизане на кандидатите от залата за изпит, без да са предали
изпитните листа.
22. След изтичане на определеното време комисията събира изпитните листа.
23. Комисията проверява и оценява изпитните листа и нанася оценката на всеки
кандидат в изпитния протокол.
24. За първата част на изпита при допуснати не повече от 2 грешки се нанася оценка
“Да”, а при 3 и повече грешни отговора – оценка “Не”.
25. За втората част на изпита – оценка “ДА” се поставя при не по-малко от 12 точки, а
при сбор от нула до 11 точки в протокола се вписва оценка “НЕ”.
26. Окончателната оценка “ДА” се вписва на кандидатите получили положителни
оценки от двете части на изпита.
27. Шаблонът на всеки изпитен лист след проверката се прикрепя към него.
ІV.Удостоверения и отчет
1. Удостоверенията за професионална компетентност се предават на притежателите им,
след представяне на документ за самоличност и квитанция за платена такса за издаване на
удостоверение за професионална компетентност, съгласно Тарифата за таксите, които се
събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията.
2. При изгубване или унищожаване на удостоверението “Водач на таксиметров
автомобил”, за издаване на дубликат кандидатите подават в дирекция “АА”, издала оригинала ,
заявление /Приложение №7/, към което прилагат:

2.1. копие на свидетелството за управление на МПС;
2.2. документ за платена такса за издаване на удостоверение за професионална
компетентност.
3. При изгубване или унищожаване на удостоверението “Ръководител на таксиметрова
дейност”, за издаване на дубликат на удостоверението, кандидатите подават в дирекция
“Автомобилна администрация”, издала оригинала, заявление /Приложение №7/ и документ за
платена такса за издаване на удостоверение за професионална компетентност.
4. Дирекция “Автомобилна администрация” води регистри на лицата получили
удостоверения за професионална компетентност за “Ръководител на таксиметрова дейност” и
“Водач на таксиметров автомобил”.

Николай Точев
Изпълнителен директор на
Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”

