
Летене с дрон Провери етикета на твоя дрон
дали има този знак

Забавлявай се Бъди отговорен за безопасността

Трябва да си регистриран и преминал онлайн тест за дрон пилот

Регистрационният номер трябва да бъде монтиран на дрона и да е качен в е-регистъра

ПРАВИ НЕ ПРАВИ

Не прави промени по дрона,
ако те не са одобрени
от производителя

Не лети на повече от 120 м
над земята или водната
повърхност

Не лети близо
до пилотируеми апарати

Не лети близо до летища,
хеликоптерни площадки,
критична инфраструктура или
при кризисни ситуации, където
е възможна нужда от спешна помощ

Не използвай дрона за
пренос на опасни товари

Не лети над затвори,
военни поделения,
електро и подстанции
и друга инфраструктура
с голям риск

Не снимай, не записвай видео
или звук на хора
без тяхно разрешение.
Спазвай личното пространство

Когато се лети над
чужда собственост
не летете по-ниско от 20 м
над обектите без
разрешение от собственика

Бъди сигурен, че си
адекватно застрахован

Проверявай дрона си
преди всеки полет

Лети само в зоната на пряка
видимост

Провери метеорологичните условия

Запознай се с местността
където ще се проведат
полетите с дрон

Спазвай безопасна дистанция
между дрона и хора, животни
и други въздухоплавателни
средства
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Преди всеки полет, провери ограниченията в зоната
на операции, както са дефинирани от ГД ГВА, ДП РВД
и други органи, и ги спазвай
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Преди всеки полет провери
ограниченията в зоната на
операции така, както са дефинирани
от ГД ГВА, ДП РВД и други органи,
и ги спазвай

Оперирай с дрона според
възможностите му,
дефинирани в инструкциите
на производителя

Информирай ГД ГВА незабавно,
ако твоят дрон участва в инцидент,
при който има сериозни или
фатални последици за хора или
при инцидент с пилотиран апарат

За повече информация за Вашите задължения посетете уеб-сайта на ГД ГВА www.caa.bg
или уеб-сайта на Европейската агенция за авиационна безопасност

Увери се, че системата за
електронна идентификация
и тази за гео-зониране
са актуализирани
към момента преди излитане


