
 
 

 

ЛЕТАТЕЛНА ПРОВЕРКА 

SKILL TEST FOR THE  PPL(H) 

PART-FCL, AMC2 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 OR POST-FLIGHT CHECKS AND PROCEDURES 

Използване на контролни карти, летателна работа (визуално управление на самолета, работа с противообледенителната система и тл) за всички 

части на проверката.   

Use of checklist, airmanship, control of aeroplane by external visual reference, anti / de –icing procedures, etc. apply in all sections. 

a 
Конструкция на вертолета,маса и центровка,документация, гориво, центровка,планиране, МТО, NОТАМ 

Helicopter knowledge, (for example technical log, fuel, mass and balance, performance), Flight Planning, NOTAM and 

weather briefing 

  

b 
Предполетен преглед: външен и вътрешен 

Pre-flight inspection or action, location of parts and purpose 
  

c  
Проверка на кабината, процедури при запуск 

Cockpit inspection and  starting procedure 
  

d 
Проверка на свързочното и навигационно оборудване избор и настройване на честоти 

Communication and navigation equipent checks, selecting and setting frequencies 
  

e  
Действия преди излитане, Връзка с АТС – изпълнение и комуникация 

Pre-take-off procedure, R/T procedure, ATC  compliance 
  

f  
Процедури при паркиране, спиране на двигателите, следполетни процедури 

Parking, Shutdown and Post-flight procedure 
  

Част 2 МАНЬОВРИ В РЕЖИМ НА ВИСЕНЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО В ПРОСТРАНСТВА С ОГРАНИЧЕНИ РАЗМЕРИ) 
Section 2 HOVER MANOEUVRES, ADVANCED HANDLING AND CONFINED AREAS 

a 
Отлепяне и опиране 

Take-off and landing (lift off and touch down) 
  

b 
Висене на място в условия на насрещен, страничен и гръбен вятър, в рамките на допустимото 

Taxi, hover taxi 
  

c  
Завои на 3600 градуса наляво и надясно в режим на висене на място 

Stationary hover with head,  cross or  tail wind 
  

d 
Движение напред, настрани и назад в режим висене на място 

Stationary hover turns, 3600 left and right (sport turns) 
  

e  
Имитация на отказ на двигател в режим висене (само на летище) 

Forward, sideways and backwards hover manoeuvring 
  

f  
Имитация на отказ на двигател в режим висене (само на летище) 

Simulated engine failure from the hover 
  

g 
 

Quick stops into and downwind 
  

h 
 

Sloping ground  or  unprepared sites landings and take-offs 
  

i 
Излитане (различни профили) 

Take-offs (various profiles) 
  



 

j  
Излитане при насрещен и попътен вятър 

Crosswind and  downwind take-off (if practicable) 
  

k 
Излитане с максимална излетна маса (може и на симулатор) 

Take-off at maximum take-off mass (actual or simulated) 
  

l 
Заходи под различни профили 

Approaches (various profiles) 
  

m  
Излитане и кацане с редуцирана мощност 

Limited power take-off and landing 
  

n 
Авторотация (FE избира две точки от - 

Auto rotations, (FE to select two items from – Basic, range, low speed and 3600 turns) 
  

o 
Кацане при авторотация 

Autorotative landing 
  

p 
 

Practice forced landing with power recovery 
  

q 
 

Power checks, reconnaissance technique, approach and departure technique 
  

Част 3 НАВИГАЦИЯ 
Section 3 NAVIGATION - EN-ROUTE PROCEDURES 

a 
 

Navigation and orientation at various altitudes or heights, map reading 
  

b 

Поддържане на зададените височини, скорост, курс, оглеждане на въздушното пространство, настройване на 

висотомера 

Altitude or  height, speed, heading control, observation of airspace, altimeter setting 

  

c  

Оценка на метеорологичните условия и тенденцията за изменението им, избор на вариант за продължаване на 

полета 

Monitoring of flight progress, flight log, fuel usage, endurance, ETA, assessment of track error and re-establishment of 

correct track and instrument monitoring 

  

d 
Наблюдение на хода на полета, полетен дневник, разход на гориво, наблюдение на приборите 

Observation of weather conditions and  diversion planning 
  

e  
Използване на навигационните средства 

Use of navigation aids (where aviable) 
  

f  
Комуникация с АТС, правила 

ATC liaison with due observance of regulations, etc. 
  

Част 4  
Section 4 FLIGHT PROCEDURES AND  MANOEUVRES 

a 
Хоризонтален полет, спазване на курса, височината и скоростта 

Level flight, control of heading, altitude or  height and speed 
  

b 
Climbing and descending turns to specified headings   

c  
Завои до определен курс, на 1800 и 3600 наляво и надясно 

Level turns with up to 300 bank, 1800 to 3600 left and right 
  

d 
Завои на 1800 наляво и надясно само по навигационните прибори 

Level turns 1800 left and right by sole reference to instruments   

Част 5 ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОСОБЕНИ И АВАРИЙНИ СЛУЧАИ В ПОЛЕТ 

Section 5 ABNORMAL AND EMERGENCY PROCEDURES (SIMULATED WHERE APPROPRIATE) 

Note (1) Where the test is conducted on an ME helicopter, a simulated engine failure drill, including an SE approach and landing should be included in the 

test. 

Note (2) The FE should select four items from the following: 

a 
Откази на двигател, регулатор, карбуратор, обледеняване, маслена система-което е приложимо 

Engine malfunctions, including governor failure, carburetor or  engine icing and  oil system, as appropraite  
  

b 
Горивна система - откази 

Fuel system malfunction  
  

c  
Електрическа система - откази 

Electrical system malfunction 
1.   

d 
Хидравлична система откази, включително заход и кацане без хидравлика-ако е приложимо 

Hydraulic system malfunction, including approach and landing without hydraulics, as applicable  

 

  

e  
Главен и опашен ротор – откази (само на симулатор) 

Main rotor or anti-torque system malfunction (FFS or discussion only) 
  

f 
Пожар и дим- обработване 

Fire drills, including smoke control and removal, as applicable 
  



 

g 

Други особени случаи в полет в съответствие с ръководството за летателна експлоатация ........ 

Other abnormal and Emergency procedures as outlined in appropriate flight manual with reference to Appendix 9 C  to 

PART-FCL, section 3 and 4, including for multi-engine helicopters: 

  

 
(a) Отказ на двигател при излитане 

(a) Simulated engine failure at take-off: 
  

 (1)прекратено излитане 

(1)rejected take-off at or before TDP or safe forced landing at or before DPATO 
  

 (2)веднага след TDP или DPATO 

(2)shortly after TDP or DPATO 
  

 
(b)Кацане с отказал двигател 

(b)Landing with simulated engine failure: 
  

 (1)Кацане или минаване на втори кръг преди LDP или DPBL 

(1)landing or go-around following engine failure before LDP or DPBL  
  

 (2)following engine failure after LDP or safe forced landing after DPBL   

 

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). 

 

 

 


