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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НАВИГАЦИЯ, ОСНОВАНА НА ЛЕТАТЕЛНИТЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ПИЛОТИ, ИНСТРУКТОРИ, ПРОВЕРЯВАЩИ И ОДОБРЕНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ 

 

№ 45-50-1/12.04.2018 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящето Ви уведомяваме, че Регламент (ЕС) № 1178/2011 на комисията от 3 ноември 

2011 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във 

връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в 

съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета бе 

изменен с Регламент (ЕС) 2016/539 на комисията от 6 април 2016 година по отношение на 

обучението, изпитването и периодичната проверка на пилоти за навигация, основана 

на летателните характеристики. 

 

След 25 август 2018 г. операциите по PBN, включително RNP подходи, могат да бъдат 

извършвани само от пилоти, притежаващи привилегии за IR и PBN съгласно Регламент 

(EС) 2016/539. 

 

След 25 август 2018 г. всички проверки на професионалната подготовка и проверки на 

уменията за IR ще се извършват в съответствие с измененията, съдържащи се в Регламент 

(EС) 2016/539, но права на PBN ще се вписват в свидетелство за правоспособност на пилот 

само ако са изпълнени всички изисквания на Регламент (ЕС) 2016/539. 

 

 След 25 август 2020 г. квалификация за IR без права за PBN, ще бъде невалидна. 

 

I. Придобиване на права за PBN, на пилоти придобили квалификация за полети по 

прибори преди 25.08.2018 

 

Пилотите, които притежават квалификация за полети по прибори (IR) и които са получили 

теоретични познания и практически умения в операциите по PBN преди 25.08.2018, ГД ГВА 

ще приеме, че са изпълнили допълнителните изисквания на Регламент (ЕС) 2016/539, след 

като представят едно от следните доказателства:  

 

1. Сертификат за завършен курс за IR PBN (първоначален или допълнителен) в АТО, 

притежаващо сертификат съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011, или 

 

2. Документи от завършен курс за тип, показващи, че по време на теоретичната и 

практическата част на курса (първоначален или опреснителен), са обхванати операции по 

PBN, включително 2D / 3D подходи, или 

 

3. Декларация от авиационен оператор, притежател на свидетелство за авиационен оператор, 

издадено съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 965/2012 на комисията от 5 октомври 
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2012 година за определяне на технически изисквания и административни процедури във 

връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския 

парламент и на Съвета, която удостоверява, че пилота понастоящем е или преди това е бил 

нает и е бил обучен (теоретично и практическо) за операции по PBN и ги е упражнявал по 

време на своята работа в оператора.  

 

След успешно преминаване на проверка на уменията или проверка на професионалната 

подготовка за IR обхващащи PBN подходи (2D/3D) на пилота ще бъдат вписани права за IR 

PBN в свидетелството за правоспособност. 

 

Пилотът представя доказателствата на проверяващия преди проверката на уменията или 

проверката на професионалната подготовка по IR, обхващащи PBN подходи (2D/3D). 

След успешно преминаване на проверка, проверяващият изпраща документите до ГД ГВА, 

заедно с отчетната форма за проверяващ.  

 

II. Придобиване на квалификация за полети по прибори с права за PBN след 25.08.2018 

 

След 25.08.2018 квалификация за полети по прибори с права за PBN ще се вписва в 

свидетелство за правоспособност на пилот, след като са изпълнени следните изисквания:  

1. Пилотът да е преминал успешно курс за теоретични познания, включително по PBN, в 

съответствие с FCL.615 от приложение I („Част FCL“);  

2. Пилотът да е преминал успешно летателно обучение, включително по PBN, в съответствие 

с FCL.615 от приложение I („Част FCL“);  

3. Пилотът да е преминал успешно било проверка на уменията в съответствие с допълнение 7 

към приложение I („Част FCL“), било проверка на уменията или проверка на 

професионалната подготовка в съответствие с допълнение 9 към приложение I („Част FCL“). 

 

III. Инструктор 

 

Инструкторите с права да обучават за полети по прибори (FI, IRI, TRI, SFI) могат да обучават 

за процедурите на PBN, само ако притежават PBN привилегии. 

 

IV. Проверяващ 

 

С цел започване на процеса по придобиване на права за PBN, ГД ГВА издава „Списък с 

проверяващите с правата да извършват проверки за придобиване на права за PBN“, който е 

публикуван на официалната интернет страницата на ГД ГВА - 

https://www.caa.bg/bg/category/310/spisuk-na-odobrenite-ot-gd-gva-provryavashti-suglasno-part-

fcl .  

Вписването на съответните права за PBN на проверяващите в свидетелството за 

правоспособност на пилот и в сертификата за проверяващ ще се извършва в установения ред. 

 

Проверяващият трябва да събере доказателствата, описани в т. I и II, че кандидатът е 

преминал необходимото обучение за PBN преди извършване на проверка на уменията или 

проверка на професионалната подготовка. 

 

Когато се убеди, че представените доказателства са адекватни, проверяващия може да 

извърши целенасочена проверка на знанията по PBN, за да си гарантира, че действителното 

познаване на PBN на кандидата е адекватно за провеждане на IR PBN проверка на 

професионалната подготовка/проверка на уменията.  

 

 

 

https://www.caa.bg/bg/category/310/spisuk-na-odobrenite-ot-gd-gva-provryavashti-suglasno-part-fcl
https://www.caa.bg/bg/category/310/spisuk-na-odobrenite-ot-gd-gva-provryavashti-suglasno-part-fcl
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V. Одобрени организации за обучение  

 

Промяната, свързана с придобиване на права за PBN е в сила от 8 април 2016 г. с Регламент 

(ЕС) 2016/539. От 8 април 2016г. курсовете за придобиване на квалификация за полети по 

прибори (IR), включващ привилегии на PBN, може да бъдат одобрени за организация за 

обучение ако курсът отговаря на изискванията, посочени в Регламент (ЕС) 2016/539 и 

свързаните с него AMC. 

В съответствие с член 10, параграф 5 от (ЕС) 2016/539 Одобрените организации за обучение 

трябва да спазва изискванията за обучение, обхващащи PBN, не по-късно от 25 август 2020 г. 

 

VI. Въздухоплавателни средства, тренажори  

 

Въздухоплавателните средства и FSTD, използвани за обучение и проверка, трябва да 

отговарят на изискванията на PBN, ако се използват за придобиване на права за PBN в 

съответствие с Регламент (ЕС) 2016/539. 

 

VII. Вписване на привилегии PBN в свидетелство за правоспособност на пилот  

 

Пилотът подава заявление в ГД ГВА за вписване на права за PBN в свидетелство за 

правоспособност за пилот. (форма АРР-0020) 

 

Правата на PBN ще бъдат вписани в свидетелство за правоспособност на пилота към типа 

въздухоплавателно средство или към квалификацията за полети по прибори. 

 

VIII. Заявления и форми за проверки на уменията и проверка на професионалната 

подготовка 

 

ГД ГВА е публикувала новите форми за проверки на уменията и проверка на 

професионалната подготовка (ST/LPC), включващи PBN подходи. Новите форми са 

достъпни на официалната интернет страницата на ГД ГВА -

https://www.caa.bg/bg/category/311/formi-za-lpc-skill-test-aoc-i-prakticheski-proverki      

 

ГД ГВА е публикувала изменени заявления във връзка с първоначално придобиване на IR, с 

или без права за PBN (форма АРР-0001). За вписване на права за PBN към притежаван 

квалификация за полети по прибори (IR) използвайте заявление форма АРР-0020. Формите 

на заявленията са достъпни на официалната интернет страницата на ГД ГВА - 

https://www.caa.bg/bg/category/326    

 

ГД ГВА е започнала вписване на права за PBN към IR в свидетелствата за правоспособност 

на пилоти. Вписването ще се извършва след като, заявителят е изпълнил условията, посочени 

в Регламент (EС) 2016/539 и съдържащи се в този информационен бюлетин и след подаване 

на съответното заявление. 

 

IX. Валидност на настоящия бюлетин 

 

Настоящият бюлетин остава в сила до 31.08.2020 или до неговата отмяна. 

 
Иван С. Иванов 

Директор на дирекция АБ 

 

 

https://www.caa.bg/bg/category/311/formi-za-lpc-skill-test-aoc-i-prakticheski-proverki
https://www.caa.bg/bg/category/326

