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Забележка: Не е необходимо да разпечатвате указанията, описани по-долу. 

 

Кандидатът за IR трябва да е завършил обучение на същия клас/тип въздухоплавателно 

средство, което ще се използва при проверката. 

 

Кандидатът трябва да премине всички съответни раздели на проверката на уменията. В 

случай че не издържи някой елемент от даден раздел, съответният раздел се счита за 

неиздържан. Ако кандидатът не е издържал повече от един раздел, той трябва да премине 

отново пълна проверка на уменията. Кандидат, който не е издържал само един раздел, 

преминава още веднъж проверка само на този раздел. При неуспех на който и да е раздел при 

повторната проверка, включително и разделите, които са били издържани при предишен 

опит, кандидатът е длъжен отново да премине цялата проверка. Всички раздели на 

проверката на уменията трябва да се преминат в рамките на шест месеца. При неуспешно 

преминаване на всички раздели на проверката от два опита се изисква допълнително 

обучение. 

 

В случай на неуспех при проверка на уменията може да бъде необходимо допълнително 

обучение. Няма ограничение за броя на опитите, които може да се направят за преминаване 

на проверката на уменията. 

 

Провеждане на проверката 

Проверката на уменията е предназначена да симулира реален полет. Маршрутът, по който ще 

се лети, се избира от проверяващия. Основен елемент е способността на кандидата да 

планира и изпълнява полета на базата на рутинни предполетни данни. Кандидатът отговаря 

за полетното планиране и гарантира, че на борда е налично цялото оборудване и 

документация за изпълнение на полета. Времетраенето на полета трябва да е не по-кратко от 

1 час. 

 

В случай че кандидатът реши да прекрати проверката на уменията по причини, които 

проверяващият е преценил като несъществени, кандидатът трябва да премине отново през 

цялата проверка на уменията. В случай че проверката е прекратена по причини, които 

проверяващият е преценил като съществени, при следващ полет обект на проверката трябва 

да бъдат само непроверените раздели. 

 

По преценка на проверяващия, кандидатът може да повтори маневра или процедура от 

проверката само веднъж. Проверяващият може да прекрати проверката на всеки етап, в 

случай че бъде направена преценка, че способностите за пилотиране, показани от кандидата, 

налагат изцяло нова проверка. 

 

Кандидатът трябва да пилотира въздухоплавателното средство от място, на което могат да се 

изпълняват функциите на командир на полет (PIC), и да издържи проверката така, все едно 

не присъства друг член на екипажа. Проверяващият не трябва да взема участие в 

управлението на въздухоплавателното средство, освен когато е необходима намеса от 

съображения за безопасност или да се избегне неприемливо забавяне на други ВС. 

Отговорността за полета се възлага в съответствие с националното законодателство. 

 

Височината за вземане на решение, минималната височина за снижение и точката за 

минаване на втори кръг се определят от кандидата, със съгласието на проверяващия. 
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Кандидатът за IR е длъжен да покаже на проверяващия изпълнение на проверките и 

задълженията си, включително опознаване на радионавигационните средства. Проверките се 

извършват в съответствие с официално разрешения контролен лист за въздухоплавателното 

средство, на което се провежда изпитът. По време на предполетната подготовка за 

проверката от кандидата се изисква да определи режима за работа на двигателите и 

полетните скорости. Параметрите за излитане, подход за кацане и кацане се изчисляват от 

кандидата в съответствие с ръководството за провеждане на полети (РПП) или 

ръководството за летателна експлоатация (РЛЕ) за използваното въздухоплавателно 

средство. 

 

Допустими отклонения при летателната проверка 

 

Кандидатът трябва да покаже способност да: 

управлява въздухоплавателното средство в рамките на неговите ограничения; 

изпълнява всички маневри гладко и точно; 

оценява правилно обстановката и проявява летателен професионализъм; 

прилага знания от областта на въздухоплаването; и 

непрекъснато поддържа контрол върху ВС по такъв начин, че никога да не възниква 

сериозно съмнение за успешния изход на процедура или маневра. 

 

Приложими са следните ограничения, коригирани с толеранс за турбулентни условия и по 

отношение на възможностите за управление и полетните характеристики на използваното 

въздухоплавателно средство. 

 

Височина 

 

в общия случай ± 100 фута 

начало на втори кръг от височината за вземане на решение + 50 фута/– 0 фута 

минимална височина на снижение/точка за минаване на втори кръг при неточен подход + 50 

фута/– 0 фута 

 

Следване на зададения курс (track) 

 

по радионавигационни средства ± 5° 

при точен подход половин деление отклонение, по азимут и глисада 

 

Курс 

 

с работещи двигатели ± 5° 

при симулиран отказ на двигателя ± 10° 

 

Скорост 

 

с работещи двигатели ± 5 възела 

при симулиран отказ на двигателя + 10 възела/– 5 възела 

 

 

 При заверка, на тип или клас въздухоплавателно средство, в свидетелство за 

правоспособност валидността е 12/24 месеца  плюс дните до края на месеца, в който 

изтича валидността. 

 При всяка заверка на типа на същия ред се потвърждава и квалификационния клас 

Полети по прибори (IR) (ако е приложимо) при условията в т.1   – A320/IR 
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 Не е разрешено продължаване срока на валидност в свидетелство за правоспособност 

на квалификационен клас инструктор от проверяващ. 

 Преди провеждане на  Skill test или АоС проверяващия следва да се информира за 

процедурата за определяне на проверяващ. Skill test или АоС, направен от проверяващ, 

който не е определен от ГД ГВА като такъв за конкретния Skill test или АоС, се счита за 

невалиден. 

 При възстановавяне на тип/клас въздухоплавателно средство или разрешение 

задължително преди проверката се представя Свидетелство за преминат курс в Одобрена 

организация за обучение. Проверка без такова свидетелство е невалидна. 

 Считано от 01.01.2014г., при проверки извършени на полетен симулатор 

задължително да се прилага копие от Техническия Дневник на Тренажора. 

 В Техническия Дневник на Тренажора, срещу името на проверявания се изписва за 

какво е тренажорната сесия– LPC/OPC/Training (TRG)/Skill Test (ST). 

 В протокола за летателна проверка в полето – SIM or SIM LOCATION/AIRCRAFT 

REGISTRATION – задължително се изписва номера на полетния симулатор, само SIM 

LOCATION не е достатъчно. 

 В протокола за летателна проверка в полето – EXAMINER’S INITIALS WHEN TEST 

COMPLETED – проверяващия задължително изписва инициалите си на всеки ред – 

хоризонтално, а не за блок елементи от проверката - вертикално. 

 Считано от 01.07.2014г., при проверки извършени на въздухоплавателно средство 

задължително да се прилага копие от Техническия Борден Дневник на 

въздухоплавателното средство. 

 Протоколите от извършените проверка на уменията, проверка на професионалната 

подготовка или оценка на компетентността и всички необходими документи към тях 

трябва да са придружени с Отчетна форма на проверяващ-пилот. 

 

 

 

 

 

 


