
МЕТОДИ ЗА РЕАЛНО 

ОТЧИТАНЕ НА 

КОРМИЛНИТЕ 

ЧАСОВЕ НА 

МЛАДИТЕ ВОДАЧИ



 Всеизвестна е практиката при обучение на

младите водачи да не се дават пълният брой

часове или ако са пълният брой часове то те

не са със задължителната продължителност.

 Най – честата практика е даването на един

учебни часа, който се писва в кормилния

картон с времетраене на два.



 Учебен картон

за записване на

начален час и

краен час от

инструктора и

подпис на

курсиста.



 Нашето предложение е да се въведе
електронно отчитане на кормилните часове в
реално време .

 Всеки курсист трябва да има индивидуална
чип карта издадена от съответната
автошкола. Тя трябва да съдържа, три имена
на курсиста, имената на инструктора и да
служи като база данни за проведеното
обучение.



 При започване на

кормилният час,

курсистът поставя своята

индивидуална чип карта

в четец, който е

монтиран в учебния

автомобил и на таблета

на инструктора ще се

появят имената на

курсиста и началният

час на кормуване.



 За да се избегне

манипулиране е

необходимо да има

GPS-устройство и

камера за външно и

вътрешно заснема-не,

която да заснема

кормилният час в

реално време.



 Софтуерът, който може да бъде използван

ще позволява по време на кормилният час да

се отбелязват грешките, които курсистът

прави. При завършване на кормилния час в

петте заключителни минути, които са

задължителни, инструкторът благодарение

на софтуера може да покаже на курсиста

всички допуснати грешки.



 Друга не по – малко разпространена
практика е нелоялната конкуренция.
Обявяването на нереално ниски цени на курс
за водачи на МПС, без да се обявяват на
бъдещият курсист допълнителните такси и
допълнителни плащания. Не може в голям
областен град обявената цена на курса да
лавира от 400 лв. до 600 лв. Курсистът
научава за тях, когато е твърде късно.



 Ако автошколата трябва да плати данък на

държавата върху фиксирани 700 лв. се

обезсмисля да вземе по – ниска от

задължителната фиксирана минимална цена.

 Другият вариант е да има задължителна

фиксирана минимална цена на кормилен час.



 Подобряване на обучението на курсистите

може да стане с увеличаване броят на

кормилните часове, като това увеличаване е

добре да бъде ясно регламентирано.



 Друг сериозен проблем е изпълнението на 

техническите прегледи на МПС. Съществуват 

някои пропуски, които благодарение на 

съвременните технологии могат да бъдат 

отстранени. 



 При преглед на автомобила по ходовата част 
по никакъв начин не може да се разбере дали 
извършващия технически преглед прикрива 
технически неизправ-ности с цел по-лесно 
преминаване на технически преглед. 

 За целта предлагам прегледа на ходо-вата 
част да се извършва с наличието на мобилна 
камера .



 Известно е, че в България леките автомобили

в по – голямата си част са над 10 – 15

годишни.

 Нашето предложение е леки автомо-били

над 15 години да преминават технически

преглед два пъти в годината.



Благодаря Ви за вниманието!


