ТЕА
TEST OF ENGLISH FOR AVIATION
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ
РЕГИСТРИРАНЕ ЗА ИЗПИТ ТЕА
За да бъдете регистрирани за преминаване на изпит ТЕА, е необходимо да подадете
следните документи в деловодството на ДП РВД:
1. ЗАЯВЛЕНИЕ за явяване на изпит ТЕА по образец;
2. РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА;
3. Документ за извършено плащане на изпитната такса - за кандидати, които
не са служители на ДП РВД;
4. Копие от документ, който удостоверява, че кандидатът е авиационен
персонал - за кандидати, които не са служители на ДП РВД.
Заявлението и регистрационната форма могат да бъдат получени от деловодството на ДП
РВД или да бъдат свалени от сайта на ДП РВД на следния линк:
https://www.bulatsa.com/deynosti/aviatsionen-ucheben-tsentar/izpit-po-angliyski-ezik-zaaviatsionen-personal/
ИЗПИТНИ ТАКСИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ
Таксата за полагане на изпита е в размер на 180 (сто и осемдесет) евро или левовата
равностойност по фиксинга на БНБ към датата на плащане по банкови сметки, както
следва:
Валута Банка
BGN
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

IBAN номер на сметка
BG44 UNCR 7630 1000 0444 22

BIC
UNCRBGSF

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

BG32 UNCR 7630 1400 0444 11

UNCRBGSF

EUR

Кандидатите, които заплащат таксата за изпит, получават фактура от ДП РВД.
При непроведен изпит, внесената такса може да бъде възстановена на кандидата по
негова писмена молба, като задължително се представят документи, удостоверяващи
невъзможността му да се яви на изпит на определената дата.
Служителите на ДП РВД заплащат такса, равна на сумата, дължима на TEA Ltd., UK, за
полагане на изпит TEA в следните случаи:
- при повторно или следващо явяване в случай на присъдено ниво, по-ниско от ниво 4;
- при явяване за повишаване на ниво, при вече постигнато ниво 4, в срока на валидност
на сертификата/удостоверението;
- при повторно оценяване на проведен тест по искане на служителя.
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ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ТЕА
Изпитът ТЕА се насрочва за датата и часа, посочени в ЗАЯВЛЕНИЕТО. При
необходимост и след договаряне с администратора на изпит ТЕА, часът и датата могат
да бъдат променени.
В деня на изпита е необходимо да дойдете 30 мин. преди уговорения час за да бъдете
информирани от администратора за процедурата на изпита и да Ви бъде направена
снимка, която ще бъде приложена в удостоверението то Ви.
Необходимо е да носите лична карта или паспорт - същият документ, който сте посочили
в ЗАЯВЛЕНИЕТО за явяване на изпит.
Мобилен телефон и други електронни устройства не се допускат в залата за изпит.
Вашият изпит ще бъде записан със звукозаписно устройство.
ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ОТ ИЗПИТ ТЕА
TEA Ltd., UK, след оценяване на проведен изпит ТЕА, изпраща електронно
удостоверение от изпита на имейла, посочен от кандидата. Удостоверението се изпраща
в срок до 10 работни дни след провеждане на изпита.
ПРОЦЕДУРА НА ОБЖАЛВАНЕ ПРИ ИЗПИТ ТЕА
Изпитано лице, което не е удовлетворено от своя изпитен резултат, може да го обжалва.
Обжалването в писмена форма се прави в Центъра, където е проведен изпитът, не покъсно от 1 (един) месец след получаване на удостоверението за изпита. Ищецът трябва
да депозира такса за обжалване, която е равна на сумата, дължима от ДП РВД на TEA
Ltd., UK за служители на ДП РВД или равна на таксата за изпита за външни кандидати.
В срок от 2 (два) работни дни след получаване на таксата, Центърът трябва да изпрати
електронно съобщение до TEA Ltd., UK, с името на ищеца и датата на изпита.
Изпитът се оценява повторно от двама старши ТЕА оценители, независимо един от друг,
в ТЕА Ltd, UK, Mayflower College.
Ако в резултат на повторното оценяване се получи по-висока крайна оценка, ТЕА Ltd.
изпраща новото удостоверение на кандидата. Предишното удостоверение се анулира, а
ищецът получава обратно сумата, дадена като такса за обжалване.
Ако старши ТЕА оценителите при повторното оценяване не направят промяна на
крайната изпитна оценка или дадат оценка, която е по-ниска от нея, ТЕА Ltd. преиздава
оригиналното удостоверение и ищецът не получава обратно сумата, дадена като такса за
обжалване.

ПОВТОРНО ЯВЯВАНЕ НА ИЗПИТ ТЕА
Кандидатите могат да се явят повторно на изпит ТЕА не по-рано от петнадесет дни от
датата на първия изпит. Датата и часа на повторното явяване зависят от заетостта на
Изпитния център.
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