Уважаеми колеги,
Във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1974 на Комисията за изменение на
Регламент (ЕС) № 1178/2011 за определяне на технически изисквания и административни
процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване
в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета, който е влязъл
сила, моля да вземете под внимание, че изискванията за обучението на пилотите са актуализирани
и включват подготовка за предотвратяване на загубата на управление и възстановяване на
управлението (UPRT) като задължителен елемент на летателната подготовка на пилотите и по
конкретно:
1. Считано от 20.12.2019 г.:
„Обучението за предотвратяване на загубата на управление и за възстановяване на
управлението на самолета става задължителна част от курсовете за обучение за
свидетелство за пилот в многочислен екипаж (MPL), интегрирания курс за обучение на
транспортни пилоти на самолет (ATP(A)), курса на обучение за свидетелство за
правоспособност на професионален пилот (CPL(A)) и курсовете за обучение за квалификация за
клас или тип за:
а) еднопилотни самолети в многопилотна експлоатация,
б) еднопилотни сложни самолети с невисоки летателни характеристики,
в) еднопилотни сложни самолети с високи летателни характеристики, или
г) многопилотни самолети,
съгласно приложение I (част FCL).”
2.За курсовете за обучение, посочени в параграф 1, които започват преди 20 декември 2019 г. в
одобрена организация за обучение (ATO), обучението за предотвратяване на загуба на
управление и за възстановяване на управлението не е задължително, ако:
а) курсът на обучение за CPL(A), ATPL(A) или MPL е завършен в съответствие с приложение I (част
FCL) и проверката на уменията е завършена в съответствие с точки FCL.320 (CPL), FCL.620 (IR)
или FCL.415.A (MPL) от приложение I (част FCL) най-късно до 20 декември 2021 г.; или
б) курсът на обучение за квалификация за клас или тип за самолети е завършен в съответствие
с приложение I (част FCL) и проверката на уменията е завършена в съответствие с точка
FCL.725, буква в) втора алинея от приложение I (част FCL) към настоящия регламент най-късно
до 20 декември 2021 г.;

Напомняме Ви, че горното съобщение не Ви освобождава от стриктното изпълнение и спазване
на изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 и неговите изменения и допълнения.

