
 
 

 

ЛЕТАТЕЛНА ПРОВЕРКА 
SKILL TEST FOR THE  PPL(As) 

PART-FCL, AMC3 FCL.235 

 

Име 
Name  

Фамилия 
Last name 
 

 

Вид свидетелство  
Type of license                                 

 
Номер на свид. 
Number of license 
 

 

Квалификация       
Rank 
 

 Лява /Дясна седалка 
LHS / RHS  

 Тип  ВС 
Aircraft type 

 Регистрация 
Aircraft registration 

 

Дата на проверката 
Date of test      

Място на проверката 
Location of test 

  
Държава 
State 

 

Летище или площадка 

Aerodrome or site 

Време на излитане 

Take-off time 

Време на кацане 

Landing time 

Полетно време  

Flight time 

    

    

    

   
Общо полетно време 
Total flight time  

 Fail Pass 

Част 1  ПОДГОТОВКА НА ПОЛЕТА И ИЗЛИТАНЕ 

Section 1 PRE-FLIGHT OPERATIONS AND DEPARTURE 

Използване на контролни карти, летателна работа (визуално управление на самолета, работа с 

противообледенителната система и тл) за всички части на проверката.   

Use of airship checklist, airmanship, control of airship by external visual reference, ant –icing procedures, and principles of 

threat and error management, etc. apply in all sections. 

a  

Предполетна документация, NOTAM и МТО 

Pre-flight, including:  

Flight planning, documentation, mass and balance,  NOTAM and weather brief 

  

b  
Преглед на самолета и обслужването му 

Airship  inspection and servicing 
  

c  
 

Off-mast procedure, ground maneuvering and take-off 
  

d  
         

Performance considerations and trim 
  

e  
 

Aerodrome and traffic pattern operations 
  

f  
 

Departure procedure, altimeter setting, collision avoidance (look-out) 
  

g  
Връзка с АТС – изпълнение и комуникация 

ATC liaison – compliance and  R/T procedures 
  

Част 2 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛЕТА 

Section 2 GENERAL AIRWORK 

a  
 

Control of the airship by external visual reference, including straight and level, climb, descent and look-out 
  

b  
 

Flight close to pressure height 
  

c  
Завои 

Turns  
  

d  
 

Steep descents and climbs 
  

e  
   

Flight by reference solely to instruments, including: 

 

  

 
i. 

               Level flight, control of heading, altitude and air speed  

 

  



 

 
ii. 

               Climbing and descending turns 

 

  

 
iii. 

               Recoveries from unusual atitudes   

f  
Връзка с АТС – изпълнение и комуникация 

ATC liaison – compliance and  R/T procedures    

Част 3 НАВИГАЦИЯ, ПРОЦЕДУРИ ПО МАРШРУТА 

Section 3 EN-ROUTE PROCEDURES 

a  
Полетен план, познаване и четене на карта 

Flight plan, dead reckoning and map reading 
  

b  
Спазване на височината, курса и скоростта 

Maintenance of altitude, heading and speed and collision avoidance (look-out procedures) 
  

c  
Ориентация, разчет и проверка на времето водене на записи 

Orientation, timing and revision of ETAs and  log keeping 
  

d  
 

Observation of weather conditions and diversion to alternate aerodrome (planning and implementation) 
  

e  
Използване на радио-навигационните средства 

Use of radio navigation aids 
  

f  
Контрол и работа със самолетните системи (проверки, горивна система,  и др.)  

Flight management (checks, fuel systems,  etc.)    

g  
Връзка с АТС – изпълнение и комуникация 
ATC liaison – compliance and  R/T procedures   

Част 4 ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДХОД И КАЦАНЕ 

Section 4 APPROACH AND LANDING PROCEDURES 

a  
Разчет за снижение и заход за кацане 

Aerodrome arrival procedures, altimeter setting, checks and look-out 
  

b  
Връзка с АТС – изпълнение и комуникация 

ATC liaison – compliance and  R/T procedures   

c  
 

Go-around action 
  

d  
 

Normal landing   

e  
 

Short field landing 
  

f  
 

Post-flight actions 
  

Част 5 ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОСОБЕНИ И АВАРИЙНИ СЛУЧАИ В ПОЛЕТ 

Section 5 ABNORMAL AND EMERGENCY PROCEDURES 

Тази част може да се съвмести с частите от 1 до 4 

This section may be combined with Sections 1 through 4 

a  
Имитиране на отказ  на двигател след излитане  

Simulated engine failure after take-off (at a safe altitude) and fire drill 
  

b  
 

Equipment malfunctions 
  

c  
 

Forced landing (simulated) 
1.   

d  
Връзка с АТС – изпълнение и комуникация 

ATC liaison – compliance and  R/T procedures 
  

e  
Устни въпроси 

Oral questions 
  

Част 6   

Section 6 RELEVANT TYPE ITEMS 
 

Тази част може да се комбинира с части от  1 до 5 

This section may be combined with Sections 1 through 5.  

a  

Имитиране отказ на двигател при излитане ( на безопасна височина, ако не се изпълнява на 

тренажор). 

Simulated engine failure during take-off (at a safe altitude  unless carried out in an FFS) 

  

b  
Подход за кацане с несиметрична тяга и минаване на втори кръг 

Approach and go-around with failed engine(s) 
  



 

c  
Подход за кацане с несиметрична тяга и кацане с пълно спиране 

Approach and full stop landing with failed engine(s) 
  

d  
 

Malfunctions in the envelope pressure system 
  

e  
Връзка с АТС – изпълнение и комуникация или  

ATC liaison – compliance, R/T procedures or airmanship 
  

f  

По преценка на изпитващия, според класа/типа самолет: 

As determined by the Flight Examiner:  any relevant items of the class or type rating skill test to include, if 

applicable:  

 

  

 
 i.Действия със системите 

   Airship systems    

 
 ii.Действия с височинната система 

   Operation of envelope pressure system 

 

  

g  
Устни въпроси 

Oral questions 
  

 

 

ОБЩА ОЦЕНКА 

 FINAL RESULT 
УСПЕШНО 

PASSED   
НЕУСПЕШНО 

FAILED   
ЧАСТИЧНО ПРЕМИНАЛ 

PARTIAL PASS   

Забелеки / Remarks 

 

 

 

Аз потвърждавам, че обучението и опита на кандидата са в съответствие с Част-FCL и, че всички необходими елементи и упражнения от проверката са изпълнени. 

I confirm the applicant’s instruction and experience complies with Part-FCL, and I confirm that all the required manoeuvres and exercises have been 

completed. 

НОМЕР НА РАЗРЕШИТЕЛНОТО НА 

ПРОВЕРЯВАЩИЯ (АКО Е 

ПРИЛОЖИМО) 

EXAMINER’S CERTIFICATE NUMBER (IF 

APPLICABLE) 

 

ВИД  И НОМЕР НА 

СВИДЕТЕЛСТВОТО ЗА 

ПРАВОСПОСОБНОСТ НА 

ПРОВЕРЯВАЩИЯ 

TYPE AND NUMBER OF 

LICENCE 

 

 ИМЕ НА ПРОВЕРЯВАЩИЯ (С 

ГЛАВНИ БУКВИ) 

 NAME(S) OF EXAMINER (IN 

CAPITAL LETTER) 

 
ПОДПИС НА 

ПРОВЕРЯВАЩИЯ 

SIGNATURE OF EXAMINER 

 

 

СЛЕД ПОЛЕТНИЯТ РАЗБОР Е НАПРАВЕН И РАЗБИРАМ НАПРАВЕНИТЕ ГОРЕ ЗАБЕЛЕЖКИ./ DE-BRIEFING PERFORMED AND 

COMMENTS ABOVE UNDERSTOOD.  
 

ПОДПИС НА КАНДИДАТА 
……………………………………………….. 

ДАТА        

.................

........... 

.......................................... 
SIGNATURE OF APPLICANT        DATE 

 

 
  

 

ОРИГИНАЛ НА ТОЗИ ПРОТОКОЛ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕН НА КОМПЕТЕНТНИЯТ ОРГАН НА КАНДИДАТА. 

КОПИЯ НА ТОЗИ ПРОТОКОЛ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ НА: 

 (1) КАНДИДАТЪТ  

 (2) НА ПРОВЕРЯВАЩИЯТ  

 (3) НА КОМПЕТЕНТНИЯТ ОРГАН НА ПРОВЕРЯВАЩИЯ (АКО Е РАЗЛИЧЕН ОТ ТОЗИ НА КАНДИДАТА) 

 

ORIGINAL OF THIS SKILL TEST MUST BE SUBMITTED TO THE APPLICANT’S COMPETENT AUTHORITY. 

COPIES OF THE REPORT SHALL BE SUBMITTED TO: 

 (1) THE APPLICANT  

(2) THE EXAMINER  

(3) THE EXAMINER’S COMPETENT AUTHORITY (IF DIFFERENT). 

 

 

 


