
 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧНИ ИЗПИТИ ОТ ГД „ГВА” 

 

1.  Присъственият лист да се попълни от изпитвания при пристигането му. Закъснели с повече 

от 30 минути не се допускат до изпита. 

2.  Закъснелите за изпит трябва да попълнят форма - декларация „Късно пристигнал”, в която се 

изискват подпис на изпитвания и не му се разрешава ползването на допълнителни минути.  

3.  Изпитваните нямат право да напускат изпитната зала 30 минути от началото на изпита и 15 

минути преди края на изпита. 

4.  Забранено е ползването на книги, справочници, помощна литература, електронни устройства 

с разширена памет, като изключение правят материали, които са необходими за ползване по 

време на изпита, но само с разрешението на квестора. 

5.  Изпитваните трябва да заемат определените им места за изпит и да не комуникират помежду 

си с думи, жестове, сигнали и да не показват тестовете си на другите изпитвани. 

6.  На изпитваните е забранено да извършват действия, които могат да отклонят вниманието на 

другите. Всеки, които го прави ще бъде принуден да напусне изпитната зала. 

7.  Началото и края на изпита ще бъдат обявени от квестора в залата. 

8.  При писмен изпит листовете трябва да бъдат попълнени на ръка със син химикал. Черновите 

също трябва да останат в залата след напускане на изпитвания.  

9.  Забранено е ползването на мобилни телефони в залата - те трябва да бъдат изключени, 

прибрани в багажа или при липса на такъв се оставят при квестора надписани. Получават се 

срещу лична карта. 

10.  Ръчният багаж да бъде поставен на определените за това места. 

11.  Изпитваният се идентифицира с лична карта преди започване на изпита. 

12.  Пушенето и храненето в залата по време на изпита е забранено. 

13.  Изпитите се провежда на английски език. Изпитът за квалификация PPL/LAPL се провежда 

на български или английски език. 

14.  Протоколът с резултата от единичен изпит (модул) се изготвя от квестора. 

15.  Кандидатът за теоретичен изпит за придобиване на квалификация трябва да се яви на  

всички изпити съгласно PART-FCL. 

    - Оценка Преминал се поставя на изпитния лист на кандидат, посочил поне 75% от 

възможните верни отговори на този лист. Няма наказателни точки за грешни отговори. 

    - Съгласно условията на PART-FCL, FCL.025, даден кандидат ще бъде считан за успешно 

е положил задължителния изпит за проверка на теоретичните познания за съответното 

пилотско свидетелство или квалификация, ако той  успешно е преминал всички 

задължителни дисциплини в рамките на 18 месеца, считано от края на календарния месец, в 

който кандидатът е започнал първия си изпит. 

    - Кандидатът ще трябва да се яви отново на всички изпити, ако по време на 

първоначалния си опит се е провалил, на който и да е изпитен лист при четири опита, или 

се е провалил на всички изпитни листове в рамките на шест изпитни сесии, или в рамките 

на периода, посочен по-горе в параграфа. Преди да се яви отново на изпитите, кандидатът 

преминава допълнително обучение в ATO. Степента и обхватът на необходимото обучение 

се определят от ATO въз основа на нуждите на кандидата. 



16.  Изпитната зала е оборудвана с камера за видео наблюдение. 

17.  В случай на прекъсване на изпита поради природни бедствия, прекъсване на тока и 

независещи от ГД ГВА причини, изпитът се анулира и се насрочва допълнителна дата за 

провеждането му. 

18.  По време на изпита могат да се ползват следните устройства: 

    - Научен, непрограмируем, небуквеноцифрен калкулатор без специфични авиационни 

функции; 

    - Механична навигационна сметачна линия (DR калкулатор); 

    - Транспортир; 

    - Компаси и делители; 

    - Линия. 

19.  Кандидатите нямат право да ползват електронни устройства по време на изпита, освен 

посочените по-горе: това включва устройства като мобилни телефони, Bluetooth устройства, 

MP3 плейъри, PDA или други записващи или комуникационни средства.  

20.  Съгласно ARA.FCL.300 (f) от Регламент (ЕС) 1178/2011, кандидати, които са действали в 

нарушение на изискванията, нямат право да се явяват на изпити в рамките на 12 месеца след 

датата на изпита, на който е установено нарушението. 
 

 


