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ЗАКОН

за данък върху застрахователните премии
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Предмет на закона
Чл. 1. Този закон урежда облагането с данък
върху застрахователните премии, наричан понататък „данък“.
Обект на облагане
Чл. 2. С данък се облагат застрахователните
премии по облагаеми застрахователни договори,
рисковете по които са поети от застрахователи.
Данъчно задължени лица
Чл. 3. (1) Данъчно задължени лица са:
1. застрахователите;
2. данъчните представители – в случаите,
когато такива са определени по реда на чл. 19.
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(2) В случаите на прехвърляне на застрахователен портфейл при условията и по реда на
Кодекса за застраховането данъчно задължено
лице за прехвърлените облагаеми застрахователни договори е поемащият застраховател. Когато
поемащият застраховател е застраховател по
чл. 8, ал. 1, т. 2 от Кодекса за застраховането,
работещ при условията на свободата на предоставяне на услуги, и е определил данъчен
представител по реда на чл. 19, данъчно задължено лице е данъчният представител.
(3) Данъчно задължените лица декларират
и внасят данъка.
Облагаем застрахователен договор
Чл. 4. Облагаем застрахователен договор
е всеки застрахователен договор, по който
застрахователната премия не е освободена по
реда на чл. 5 от облагане с данък и при който
Република България е държавата членка, където
е разположен рискът.
Застрахователни премии, освободени
от облагане
Чл. 5. С данък не се облагат застрахователните премии по следните застрахователни
договори:
1. договори за презастраховане и ретроцесия;
2. договорите от приложение № 1, раздел І
към Кодекса за застраховането;
3. договорите за застраховки на товари по
време на международен превоз от приложение
№ 1, раздел ІІ, буква „А“, т. 7 към Кодекса за
застраховането, когато началната или крайната точка на превоза е извън територията на
Република България;
4. договорите за застраховки от приложение
№ 1, раздел ІІ, буква „А“, т. 5, 6, 11 и 12 към
Кодекса за застраховането.
Обмен на информация
Чл. 6. Комисията за финансов надзор уведомява Националната агенция за приходите за
застрахователите по чл. 8, ал. 1, т. 2 от Кодек
са за застраховането, изразили намерение да
извършват дейност при условията на правото
на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.
Г л а в а

в т о р а

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪКА
Данъчно събитие
Чл. 7. (1) Данъчно събитие е получаването
на застрахователна премия от застраховател
по сключен облагаем застрахователен договор.
(2) При разсрочено плащане на застрахователната премия всяко получаване на част от
застрахователната премия се смята за отделно
данъчно събитие.
(3) Данъчното събитие възниква на датата,
на която застрахователят получи застрахователната премия.
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(4) Когато облагаемият застрахователен
договор е сключен чрез посредничеството на
застрахователен посредник, данъчното събитие
възниква на датата, на която застрахователят
получи застрахователната премия от застрахователния посредник.
(5) За получаване на застрахователна премия се смята и прихващането на дължима
застрахователна премия срещу уреждане на
насрещни задължения на застрахователя към
застрахования. В този случай данъчното събитие възниква на датата на прихващането или
плащането на задължението.
(6) Данъчно събитие е налице и при възстановяване на бонуси и отстъпки на застрахователя
по облагаем застрахователен договор. В този
случай данъчното събитие възниква на датата
на получаването или прихващането на бонусите
и отстъпките от застрахователя.
(7) Данъкът става изискуем на датата на
възникване на данъчното събитие.
Данъчна основа
Чл. 8. (1) Данъчната основа е застрахователната премия, получена от застрахователя по
облагаем застрахователен договор.
(2) При разсрочено плащане на застрахователната премия данъчната основа е получената
от застрахователя част от застрахователната
премия.
(3) Данъчната основа се увеличава с възстановените бонуси и отстъпки на застрахователя
по облагаем застрахователен договор.
(4) Данъчната основа се намалява с включените в застрахователната премия суми за:
1. Гаранционния фонд по чл. 287 от Кодекса
за застраховането;
2. Фонда за обезпечаване на застрахователни вземания по чл. 311д от Кодекса за
застраховането;
3. Държавен фонд „Земеделие“ съгласно
чл. 14, ал. 1, т. 3 от Закона за подпомагане на
земеделските производители.
(5) В данъчната основа не се включват
предоставените бонуси и отстъпки от застрахователната премия, когато се предоставят на
застрахования с плащането на застрахователната премия.
(6) Когато застрахователната премия или
част от нея е получена в чуждестранна валута,
съответно бонусите и отстъпките по ал. 3 са
възстановени в чуждестранна валута, данъчната основа се определя на базата на левовата
равностойност на тази валута по курса, обявен
от Българската народна банка, към датата на
възникване на данъчното събитие.
Данъчна ставка
Чл. 9. Данъчната ставка е 2 на сто.
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Определяне размера на данъка
Чл. 10. (1) Размерът на данъка се определя,
като данъчната основа се умножи по данъчната ставка.
(2) Данъкът задължително се посочва в застрахователния договор отделно от дължимата
застрахователна премия и от общо дължимата
на застрахователя сума.
Данъчен период
Чл. 11. Данъчният период за определяне на
дължимия данък е календарният месец.
Дължим данък за данъчния период
Чл. 12. (1) Дължимият данък за данъчния
период е разликата между общата сума на
данъка, който е изискуем от застрахователя
за данъчния период, и общата сума на данъка
върху върнатите застрахователни премии през
този данъчен период.
(2) Общата сума на данъка върху върнатите
застрахователни премии през данъчния период
се определя, като сумата на вече обложените
застрахователни премии, които са върнати
през този данъчен период, се умножи по данъчната ставка.
(3) Когато общата сума на данъка върху
върнатите застрахователни премии през данъчния период превишава общата сума на данъка,
който е изискуем от застрахователя за този
данъчен период, превишението се приспада
последователно от дължимия данък за следващите данъчни периоди.
Счетоводна отчетност
Чл. 13. Данъчно задължените лица са длъжни
да водят подробна счетоводна отчетност и да
съхраняват информация, достатъчни за установяване на задълженията им по този закон от
органите по приходите.
Г л а в а
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ДЕКЛАРИРАНЕ, ВНАСЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК
Деклариране на данъка
Чл. 14. (1) Данъчно задължените лица
подават данъчна декларация по образец за
предходното календарно тримесечие в срок до
края на месеца, следващ тримесечието.
(2) Данъчните представители и застрахователите по чл. 8, ал. 1, т. 2 от Кодекса за
застраховането, работещи при условията на
свободата на предоставяне на услуги, в случаите,
когато не са определили данъчен представител
по чл. 19, подават еднократно и данъчна декларация по образец за първия данъчен период,
за който се дължи данък, в срок до края на
следващия месец.
(3) Данъчните декларации се подават в
териториалната дирекция на Националната
агенция за приходите по регистрация на данъчно
задълженото лице.
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(4) Образците на данъчните декларации се
утвърждават със заповед на министъра на финансите и се обнародват в „Държавен вестник“.
Внасяне на данъка
Чл. 15. (1) Дължимият данък за данъчния
период се внася ежемесечно от данъчно задължените лица в срок до края на следващия месец.
(2) Дължимият данък се внася в приход на
републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция
за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице.
(3) Дължимият данък се смята за внесен
на датата, на която сумата е постъпила в републиканския бюджет по сметката на съответната териториална дирекция на Националната
агенция за приходите.
Възстановяване на данък
Чл. 16. (1) При връщане на вече обложена
застрахователна премия или на част от нея
застрахователят възстановява на застрахования
и данъка.
(2) Размерът на данъка, подлежащ на възстановяване по ал. 1, се определя, като подлежащата на връщане застрахователна премия
се умножи по данъчната ставка.
(3) Данъкът, подлежащ на възстановяване,
се възстановява едновременно с връщането на
застрахователната премия или на частта от нея.
Лихва за просрочие
Чл. 17. За невнесения в срок дължим данък
се дължи лихва съгласно Закона за лихвите
върху данъци, такси и други подобни държавни
вземания.
Корекции на грешки при декларирането
Чл. 18. (1) Допуснати грешки в подадени
данъчни декларации по чл. 14 се коригират по
реда на ал. 2 и 3.
(2) Грешките, установени до изтичането на
срока за подаване на данъчната декларация,
се коригират по реда на чл. 104 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс.
(3) Грешките, установени след изтичането на
срока за подаване на данъчната декларация, се
коригират в данъчната декларация за данъчния
период, през който са установени.
Г л а в а
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ДАНЪЧЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ
Определяне на данъчен представител
Чл. 19. (1) Застраховател по чл. 8, ал. 1,
т. 2 от Кодекса за застраховането, работещ при
условията на свободата на предоставяне на услуги, може да определи данъчен представител.
(2) Данъчен представител на застрахователя по ал. 1 може да бъде само дееспособно
физическо лице с постоянен адрес в страната или постоянно пребиваващо, или местно
юридическо лице, което не е в процедура по

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

ликвидация и не е обявено в несъстоятелност
и няма изискуеми и неизплатени данъчни
задължения и задължения за осигурителни
вноски, събирани от Националната агенция
за приходите.
(3) Данъчният представител представлява
застрахователя по ал. 1 по всички негови данъчни правоотношения, възникнали на основание
на този закон.
(4) При прекратяване на лицето – данъчен
представител, или при настъпване на други
обстоятелства, които водят до невъзможност
това лице да изпълнява задълженията си по
този закон, застрахователят по ал. 1 може да
определи нов данъчен представител. До определянето на нов данъчен представител данъчно
задължено лице е застрахователят по ал. 1.
(5) Данъчният представител отговаря солидарно и неограничено за задълженията по
този закон на застрахователя по ал. 1, който
представлява.
(6) Регистрацията на данъчния представител,
а в случаите, когато не е определен данъчен
представител – на застрахователя по ал. 1, се
извършва по реда на чл. 82 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в компетентната
териториална дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 8 от същия кодекс въз
основа на данъчната декларация по чл. 14, ал. 2.
Г л а в а
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АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Чл. 20. (1) Данъчно задължено лице, което
не подаде декларация по чл. 14, не я подаде
в срок, не посочи или невярно посочи данни
или обстоятелства, водещи до определяне на
дължимия данък в по-малък размер, се наказва
с глоба – за физическите лица, или с имуществена санкция – за юридическите лица, в размер
от 500 до 2000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на глобата или на имуществената санкция
е от 1000 до 4000 лв.
Чл. 21. (1) Застраховател, който не посочи
данъка в застрахователния договор съгласно
изискванията на чл. 10, ал. 2, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 размерът на имуществената санкция е от 1000 до
4000 лв.
Чл. 22. (1) Актовете за установяване на
нарушенията се съставят от органите на Националната агенция за приходите, а наказателните
постановления се издават от изпълнителния
директор на Националната агенция за приходите
или от оправомощено от него длъжностно лице.
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда
на Закона за административните нарушения и
наказания.
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ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Застраховател“ е този по чл. 8, ал. 1 от
Кодекса за застраховането.
2. „Застрахователна премия“ е договорената сума в застрахователен договор, която се
заплаща на застрахователя като цена срещу
поетите от него рискове за срока на действие
на застрахователния договор. Не се смятат за
част от застрахователната премия платените на
застрахователя лихви и неустойки, които имат
обезщетителен характер.
3. „Договор за презастраховане“ е договор,
по силата на който презастраховател по чл. 8,
ал. 2 от Кодекса за застраховането или застраховател, действащ при условията на чл. 9, ал. 2,
изречение първо от Кодекса за застраховането,
е поел всички или част от рисковете, покрити
от застраховател или друг презастраховател,
срещу отстъпване на застрахователна премия.
4. „Договор за ретроцесия“ е договор, по
силата на който са прехвърлени рискове, поети по презастрахователен договор, към друг
презастраховател или застраховател, който
извършва активно презастраховане.
5. „Държавата членка, където е разположен
рискът“ е тази по § 1, т. 22 от допълнителните
разпоредби на Кодекса за застраховането.
6. „Бонуси и отстъпки“ за целите на чл. 7,
ал. 6 и чл. 8, ал. 3 са възстановените бонуси и отстъпки на застрахователя, които са
предоставени от него на застрахования при
сключване на застрахователния договор като
намаление на застрахователната премия и които
са получени или прихванати от застрахователя
поради несбъдване на условията, при които са
предоставени.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Член 10, ал. 2, чл. 21 и § 3, т. 1 и 2
не се прилагат за застрахователни договори,
сключени преди влизането в сила на закона.
§ 3. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ,
бр. 103 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2005 г.,
бр. 30, 33, 34, 54, 59, 80, 82 и 105 от 2006 г.,
бр. 48, 53, 97, 100 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69
от 2008 г., бр. 24 и 41 от 2009 г. и бр. 19, 41 и
43 от 2010 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 287, ал. 3, изречение четвърто думите „може да бъде посочена“ се заменят със
„се посочва“.
2. В чл. 311и, ал. 4, изречение второ думите
„може да бъде посочена“ се заменят със „се
посочва“.
3. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) точка 15 се изменя така:
„15. „Установяване в държава членка“ е
седалище, представителство или клон на юридическо лице, включително всяко постоянно
присъствие на юридическото лице на територията на държава членка, дори когато това при-
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съствие не е под формата на представителство
или клон, а чрез постоянен офис, управляван
от собствен персонал на юридическото лице
или от лице, което е независимо, но има постоянни правомощия да действа от името на
юридическото лице.“;
б) в т. 22 буква „г“ се изменя така:
„г) във всички останали случаи рискът е
разположен във:
аа) държавата членка, в която е постоянното
пребиваване на застрахования, ако застрахованият е физическо лице, или
бб) държавата членка, в която е установено юридическото лице, за което се отнася
застрахователният договор, ако застрахованият
е юридическо лице“.
§ 4. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 20 октомври 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
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Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 294
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам г-н Мехмет Тугрул Гюджюк – извънреден и пълномощен посланик
на Република Турция в Република България,
с орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите му заслуги за развитието
на българо-турските отношения и по повод
окончателното му отпътуване от страната.
Издаден в София на 22 октомври 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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УКАЗ № 296
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
между правителството на Република България и
правителството на Република Гърция за транс
гранично полицейско сътрудничество, приет от
ХLI Народно събрание на 20 октомври 2010 г.
Издаден в София на 27 октомври 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между
правителството на Република България и
правителството на Република Гърция за
трансгранично полицейско сътрудничество
Член единствен. Ратифицира Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция
за трансгранично полицейско сътрудничество,
подписано на 9 юни 2010 г. в София.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 20 октомври 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
8492

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252
ОТ 25 ОКТОМВРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
изискванията към храните със специално
предназначение, приета с Постановление
№ 249 на Министерския съвет от 2002 г. (обн.,
ДВ, бр. 107 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 69 от
2005 г., бр. 15 и 75 от 2007 г. и бр. 47 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 се създава ал. 3:
„(3) Когато съдържанието, производството,
спецификациите, представянето или етикетирането на храните със специално предназначение
отговарят на изискванията на наредбата и на
другите нормативни актове, свързани с храните
със специално предназначение, търговията с
тях не се забранява или ограничава.“
§ 2. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Веществата, които могат да се
добавят за специални хранителни цели при
производството на храни със специално предназначение, и условията за тяхната употреба
са посочени в Регламент (ЕО) № 953/2009 на
Комисията от 13 октомври 2009 г. относно
веществата, които могат да се добавят за специални хранителни цели в храни за специфична
хранителна употреба (OB, L 269, 14.10.2009 г.).
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(2) Алинея 1 не се прилага за храни със
специално предназначение, попадащи в обхвата
на Наредбата за изискванията към храните на
зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца, приета с
Постановление № 66 на Министерския съвет от
2003 г. (ДВ, бр. 27 от 2003 г.), и на Наредбата
за изискванията към състава, характеристиките
и наименованията на храните за кърмачета
и преходните храни, приета с Постановление
№ 312 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ,
бр. 110 от 2007 г.).“
§ 3. Член 6 се отменя.
§ 4. В чл. 7, ал. 1 думите „качества за профилактика или лечение на заболявания“ се
заменят със „свойства да предпазват, лекуват
или излекуват болести при човека“.
§ 5. В чл. 8, ал. 3, т. 2 думите „на продукта“
се заменят с „на продавания продукт“.
§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „и уведомява
къде се продава продуктът“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато храните по ал. 1 впоследствие
се пускат на пазара на територията на друга
държава членка, производителят или вносителят
предоставя на компетентния орган на тази държава членка информацията по ал. 1 и посочва,
че адресат на първото уведомление за пускането на пазара на храната е Министерството
на здравеопазването на Република България.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Когато храните по ал. 1 за първи път
са пуснати на пазара на територията на друга
държава членка и впоследствие се пускат на
пазара на територията на Република България,
производителят или вносителят предоставя
на Министерството на здравеопазването на
Република България информацията по ал. 1 и
посочва компетентния орган, който е получил
първото уведомление.“
4. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Когато се установи, в резултат на нова
информация или преоценка на съществуващата информация, че храна със специално
предназначение, отговаряща на изискванията
на наредбите по чл. 4, е опасна за човешкото
здраве, съответната храна може временно да
бъде спряна от продажба и изтеглена от пазара.
(3) За случаите по ал. 1 и 2 Министерството
на здравеопазването незабавно информира Европейската комисия и другите държави членки
и представя мотиви за своето решение.“
§ 8. Параграф 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:
„§ 1. С наредбата се:
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1. осигурява прилагането на Регламент (ЕО)
№ 953/2009 на Комисията от 13 октомври
2009 г. относно веществата, които могат да се
добавят за специални хранителни цели в храни
за специфична хранителна употреба (OB, L 269,
14.10.2009 г.);
2. въвеждат изискванията на Директива
2007/26/ЕО на Комисията от 7 май 2007 г. за
изменение на Директива 2004/6/ЕО за удължаване на периода на нейното прилагане (OB,
L 118, 08.05.2007 г.) и на Директива 2009/39/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
6 май 2009 г. относно храни, предназначени за
специфична хранителна употреба (OB, L 124,
20.05.2009 г.).“
§ 9. В приложение № 1 към чл. 4 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „и преходни храни“.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. Храни, предназначени за лица, които
страдат от нарушения на въглехидратната обмяна (диабетици).“
§ 10. Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1 се
отменя.
Заключителна разпоредба
§ 11. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8599

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253
ОТ 27 ОКТОМВРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Правилника за прилагане на Закона
за обществените поръчки, приет с Постановление № 150 на Министерския съвет от 2006 г.
(обн., ДВ, бр. 53 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 84
от 2007 г. и бр. 3 и 93 от 2009 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. В глава втора наименованието на раздел I
се изменя така:
„Изпращане на информация до „Държавен
вестник“ и до „Официален вестник“ на Европейския съюз“.“
2. В чл. 4, ал. 1 след думите „Регламент
№ 1564/2005 на Европейската комисия“ се
поставя запетая и се добавя „(обн., ОВ, L 257
от 01.10.2005 г., специално издание на български език, глава 06, том 10, стр. 3 – 109; изм.,
ОВ, L 362 от 20.12.2006 г.; попр., ОВ, L 182 от
10.07.2008 г., стр. 44 – 168; изм., ОВ, L 313 от
28.11.2009 г., стр. 3 – 35)“.
3. Създава се чл. 4а:
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„Чл. 4а. (1) Възложителите могат да изпращат до „Официален вестник“ на ЕС и информация за договорите, сключени при прилагане
на чл. 4, чл. 12, ал. 1, т. 2 – 10 и чл. 13, ал. 1,
т. 3, 4 и 6 ЗОП, които имат стойности, равни
или по-високи от определените с регламента
по чл. 45а, ал. 1 ЗОП.
(2) Информацията по ал. 1 се изготвя съгласно съответния образец, утвърден с регламента
по чл. 4, ал. 1, и се изпраща в 7-дневен срок
от сключването на договора. Възложителят
задължително посочва в информацията мотивите за прилагане на изключението по ал. 1.
(3) При спазване изискванията на ал. 1 и
2 се прилага двумесечният срок по чл. 122и,
ал. 3 ЗОП за предявяване недействителност
на договорите.“
4. В чл. 5:
а) в ал. 1:
аа) в т. 1 се създава буква „е“:
„е) откриване и прекратяване на конкурси
за проекти;“
бб) в т. 9 накрая се поставя запетая и се
добавя „в която се посочва и датата на сключване на договора или рамковото споразумение“;
вв) създава се нова т. 11:
„11. обявленията за доброволна прозрачност;“
гг) в т. 12 думите „и 8“ се заличават;
дд) създава се нова т. 13:
„13. информацията по чл. 122с ЗОП.“;
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) Документите по ал. 1, т. 2 – 6, 8, 9,
11 и 12 и ал. 2, т. 1 и 2 се изготвят съгласно
утвърдените образци по чл. 19, ал. 7 ЗОП, а
в случаите по чл. 45а, ал. 1, 3 и 4 ЗОП – съг
ласно образци, утвърдени с регламента по
чл. 4, ал. 1.“;
в) създава се ал. 6:
„(6) Информацията по ал. 1, т. 12 се изпраща за договори със стойности, определени
в чл. 14, ал. 1 ЗОП, както и за договори на
стойности, за които се предвижда провеждане
на процедура съгласно наредбата по чл. 14,
ал. 7 ЗОП. За предявяване недействителност
на тези договори се прилага двумесечният
срок по чл. 122и, ал. 3 ЗОП, при условие че
са спазени изискванията на чл. 44, ал. 7 и 8
ЗОП и в информацията са посочени мотивите
за сключване на такъв договор.“
5. В чл. 6 се създава ал. 6:
„(6) Уведомителните писма, които съдържат
информацията по чл. 5, ал. 1, т. 13, се изпращат
до агенцията по един от начините, посочени в
ал. 1, т. 2 или 3.“
6. В чл. 7:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст думите „г“ и „д“ се
заменят с „и „е“ и числото „10“ се заличава;
бб) в т. 1 думите „г“ и „д“ се заменят с „и „е“;
вв) точка 3 се отменя;
б) създава се нова ал. 2:
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„(2) Информацията по чл. 5, ал. 1, т. 10
се изпраща ежемесечно до 5-о число на месеца, следващ месеца, в който е приключило
изпълнението на договора или е настъпило
прекратяване на договора.“
7. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Комисията за защита на конкуренцията изпраща до агенцията по електронен
път решенията и определенията, посочени в
чл. 122н ЗОП, както и решенията по чл. 127а,
ал. 2 ЗОП.“
8. В чл. 12, ал. 1 думите „своята страница
в интернет“ се заменят с „Портала за обществени поръчки“.
9. В чл. 13, ал. 1:
а) в основния текст думите „своята страница
в интернет“ се заменят с „Портала за обществени поръчки“;
б) в т. 3 в началото се добавя „консолидираните версии на“.
10. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Регистърът е публичен и достъпът
до информацията в него е свободен.“
11. В чл. 22:
а) в ал. 1:
аа) в т. 3 думите „8 и 9“ се заменят с „8,
9, 11 и 12“;
бб) в т. 4 думите „букви „а“ – „в“ се заменят
с „букви „а“ – „в“ и „е“;
б) в ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „когато е приложимо“.
12. В чл. 23:
а) алинея 1 се отменя;
б) създава се ал. 3:
„(3) За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2
и 3 и ал. 2, т. 1 и 3 ЗОП, когато кандидатът или
участникът е юридическо лице, е достатъчно
подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.“
13. В чл. 26:
а) в ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. удължаване на сроковете за получаване
на оферти или заявления за участие, съответно
на сроковете за получаване на документацията
за участие, сроковете на валидност на офертите,
сроковете за изпълнение на поръчката или датата на отваряне на офертите или заявленията
за участие в предвидените от закона случаи,
и когато:
а) се налага в резултат от обжалване на
решения на възложителите;
б) се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на
офертите или заявленията за участие;“
б) в ал. 2 думите „чл. 45а, ал. 1 и 3“ се заменят с „чл. 45а, ал. 1, 3 и 4 ЗОП“.
14. Член 47 се изменя така:
„Чл. 47. (1) Документите за подбор, предложението за изпълнение на поръчката и предлаганата цена като част от оферта, подадена
по електронен път, задължително се изпращат
по реда за подаване на цялата оферта с три
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отделни електронни съобщения, които съдържат
указание за принадлежност към съответната
част на офертата съгласно чл. 57, ал. 2 ЗОП.
(2) При разглеждане, оценка и класиране
на офертите, подадени по електронен път, се
прилагат разпоредбите на чл. 68 – 72 ЗОП.“
15. В чл. 50, ал. 3 думите „се извършва от
трима експерти и“ се заличават, а след думите
„изготвяне на“ се добавя „експертно“.
§ 2. В Наредбата за възлагане на малки
обществени поръчки, приета с Постановление
№ 249 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 84 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 59 от 2005 г., бр. 53 от 2006 г.,
бр. 83 от 2007 г. и бр. 3 и 34 от 2009 г.), се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2в:
а) в ал. 1, т. 3 думите „по т. 1“ се заменят
с „по т. 2“;
б) в ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. датата на разглеждане и оценка на
офертите;“.
2. Създава се чл. 6а:
„Чл. 6а. При възлагане на малка обществена
поръчка за доставка на пътни превозни средства, посочени в приложение № 3а към чл. 26а
ЗОП, възложителите могат да вземат предвид
енергийните аспекти и въздействието върху
околната среда през целия експлоатационен
живот на превозните средства в съответствие
с чл. 26а ЗОП.“
3. В чл. 8, ал. 5, изречение първо думите
„или заявленията“ се заличават.
4. В чл. 10, ал. 1, изречение първо думите
„всеки участник“ се заменят с „всяко заинтересовано лице“, а в изречение второ думите
„3-дневен“ се заменят с „4-дневен“.
5. В чл. 13:
а) в ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. информация за подизпълнителите, ако
участникът предвижда такива, както и вида
на работите, които ще извършват, и дела на
тяхното участие;“
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато участникът предвижда участие
на подизпълнители, документите по ал. 1,
т. 1 – 4 и 8 се представят за всеки от тях, а
изискванията към тях се прилагат съобразно
вида и дела на тяхното участие.“;
в) в ал. 5 думите „легализиран превод“ се
заменят с „официален превод“, а след думите
„т. 2 – 4“ се добавя „и 8“;
г) алинея 6 се изменя така:
„(6) Когато поръчката е с място на изпълнение извън страната, възложителят може да
допусне офертата да се представи на официален
език на съответната страна.“
6. В чл. 14 ал. 2 се изменя така:
„(2) Пликът по ал. 1 съдържа три отделни
запечатани непрозрачни и надписани плика,
както следва:
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1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор“,
в който се поставят документите, изисквани
от възложителя съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 – 5,
8 – 12, отнасящи се до критериите за подбор
на участниците или кандидатите;
2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, в който се поставят
документите по чл. 13, ал. 1, т. 6 и 13, свързани
с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в
документацията изисквания;
3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена“,
който съдържа ценовото предложение на
участника.“
7. В чл. 18, ал. 2 думите „най-малко от
трима членове“ се заменят с „от нечетен брой
членове – най-малко трима“.
8. В чл. 19, ал. 1, т. 2 думите „Търговския
закон“ се заменят със „Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси“.
9. В чл. 21, ал. 2 думите „деня, следващ деня
на настъпването им“ се заменят със „7-дневен
срок от настъпването им“.
10. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. Процедурите по наредбата завършват
с решение за:
1. определяне на изпълнител по договор за
обществена поръчка;
2. класиране на участниците и/или присъждане на награди и/или други плащания в
конкурс за проект;
3. прекратяване на процедурата.“
11. В чл. 24:
а) в ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. не е подадена нито една оферта или няма
участник, който отговаря на изискванията на
чл. 47 – 53а ЗОП или не се е явил нито един
участник за договаряне;“
б) в ал. 2, т. 2 думите „допуснат участник“
се заменят с „участник, който отговаря на
изискванията на чл. 47 – 53а ЗОП“.
12. В чл. 26, ал. 3 цифрата „5“ се заменя с „3“.
13. В чл. 31:
а) алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Възложителят няма право да сключи
договор преди изтичане на 14-дневен срок от
уведомяването на заинтересованите участници
за решението за определяне на изпълнител.
(4) Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за
определяне на изпълнител или на определението,
с което е допуснато предварително изпълнение
на това решение, но не преди изтичането на
срока по ал. 3.“;
б) създава се нова ал. 5:
„(5) Възложителят няма право да сключи
договор с избрания изпълнител преди влизането
в сила на всички решения по процедурата.“;
в) досегашната ал. 5 става ал. 6.
14. Създава се чл. 31а:
„Чл. 31а. Възложителят може да сключи
договор за малка обществена поръчка преди
изтичането на срока по чл. 31, ал. 3, когато:
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1. изпълнителят е определен в резултат на
процедура на договаряне с покана и има само
един поканен участник;
2. единственият заинтересован участник е
определен за изпълнител.“
15. Създава се чл. 31б:
„Чл. 31б. (1) Недействителен спрямо лицата по чл. 122и, ал. 1 ЗОП е договор за малка
обществена поръчка, който е сключен:
1. в резултат на незаконосъобразно прилагане
на чл. 53, ал. 1;
2. преди влизане в сила на някое от решенията на възложителя, издадено във връзка с
процедурата, и се установи нарушение, което
е засегнало възможността на:
а) заинтересовано лице да подаде оферта;
б) заинтересован участник да вземе участие
при определяне на изпълнител.
(2) Договорът запазва действието си, когато има влязло в сила решение по чл. 122г,
ал. 4 ЗОП.“
16. В чл. 32, ал. 1 се създава т. 4:
„4. не извърши съответна регистрация, не
представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на
поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от
възложителя при откриване на процедурата.“
17. В чл. 33, ал. 1 след думите „чл. 43, ал. 2
ЗОП“ се добавя „и при спазване условията на
чл. 43, ал. 3 ЗОП“.
18. В чл. 34:
а) в ал. 1 след думите „сключването на
договора“ се поставя точка и текстът до края
се заличава;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) В едномесечен срок след приключване
на договора възложителят изпраща до агенцията
информация за неговото изпълнение.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя
така:
„(3) Информацията по ал. 1 се изготвя по
образец, утвърден съгласно чл. 19, ал. 7 ЗОП,
а тази по ал. 2 – по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията.“;
г) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5;
д) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „28 февруари“ се заменят с „31 март“ и
думата „реализирани“ се заменя с „възложени“.
19. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. (1) Комисията започва работа след
получаване на списъка с участниците и представените оферти.
(2) При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват
писмено.
(3) Комисията отваря офертите по реда на
тяхното постъпване и проверява за наличието
на три отделни запечатани плика, след което
най-малко двама от нейните членове подпис-
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ват плик № 3. Комисията предлага по един
представител от присъстващите участници да
подпише плик № 3 на останалите участници.
(4) Комисията отваря плик № 2 и най-малко двама от членовете є подписват всички
документи, съдържащи се в него. Комисията
предлага по един представител от присъстващите
участници да подпише документите в плик № 2
на останалите участници. Комисията след това
отваря плик № 1 и оповестява документите,
които той съдържа.
(5) Участниците в процедурата или техни
упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията по ал. 3
и 4, както и при отваряне на ценовите оферти.
(6) След извършване на действията по ал. 3
и 4 приключва публичната част от заседанието
на комисията.
(7) Комисията уведомява участниците, като
им изпраща протокола с констатациите относно наличието и редовността на представените
документи в плик № 1.
(8) В протокола по ал. 7 комисията описва
изчерпателно липсващите документи или констатираните нередовности, посочва точно вида
на документа или документите, които следва да
се представят допълнително, и определя срок за
представянето им. Срокът е еднакъв за всички
участници и не може да бъде по-дълъг от 5 дни
считано от датата на получаване на протокола.
(9) Участникът няма право да представя
други документи освен посочените в протокола
по ал. 7.
(10) След изтичането на срока по ал. 8 комисията проверява съответствието на документите
в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени
от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не
отговарят на изискванията за подбор.
(11) Комисията може по всяко време да
проверява заявените от участниците данни, да
изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в
пликове № 2 и 3. Тази възможност не може
да се използва за промяна на техническото и
ценовото предложение на участниците.
(12) Пликът с цената, предлагана от участник,
чиято оферта не отговаря на изискванията на
възложителя, не се отваря.
(13) Когато критерият е икономически
най-изгодна оферта, комисията отваря плика
с предлаганата цена, след като е разгледала
офертите и е извършила оценяване по всички
други показатели, което е отразено в подписан
от членовете на комисията протокол.“
20. В чл. 39 ал. 1 се изменя така:
„(1) Когато офертата на участник съдържа
предложение, което в зависимост от избрания
критерий по чл. 22, ал. 1 е с 30 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните
предложения в останалите оферти, комисията
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трябва да изиска от него подробна писмена
обосновка за начина на неговото образуване.
Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде
по-кратък от 3 работни дни от получаване на
искането за това.“
21. В чл. 40 се създават ал. 4 и 5:
„(4) В случай че комплексните оценки на две
или повече оферти са равни, когато е избран
критерият по чл. 22, ал. 1, т. 2, за икономически
най-изгодна се приема тази оферта, в която
се предлага най-ниска цена. При условие че и
цените са еднакви, се сравняват оценките по
показателя с най-висока относителна тежест и
се избира офертата с по-благоприятна стойност
по този показател.
(5) Комисията провежда публично жребий
за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката
се възлага:
1. по критерий „най-ниска цена“ и тази цена
се предлага в две или повече оферти, или
2. по критерий „икономически най-изгодна
оферта“, но тази оферта не може да се определи
по реда на ал. 4.“
22. В чл. 41, ал. 1 се създава т. 7:
„7. особени мнения със съответните мотиви
на членовете на комисията – в случай че има
такива.“
23. В чл. 43 ал. 2 се изменя така:
„(2) Възложителят може да прекрати процедурата или с решение да определи за изпълнител
и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран
на първо място:
1. откаже да сключи договор;
2. не изпълни някое от изискванията на
чл. 32, ал. 1.“
24. В чл. 53, ал. 1, т. 2 след думата „процедурата“ се добавя „само“.
25. В чл. 56, ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които
ще извършват, и дела на тяхното участие.“
26. Член 59 се изменя така:
„Чл. 59. (1) Разпоредбите на тази глава се
прилагат при провеждане на конкурси за проекти
с изключение на тези, обхванати от наредбата по
чл. 94, ал. 3 ЗОП.
(2) Конкурси за проекти по реда на тази
глава се организират:
1. като част от процедура за възлагане на
малка обществена поръчка за услуга;
2. с присъждане на награди и/или плащания
за участниците в конкурса.“
§ 3. В Наредбата за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени
поръчки, финансирани напълно или частично
със средства от европейските фондове, приета
с Постановление № 96 на Министерския съвет
от 2009 г. (ДВ, бр. 34 от 2009 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
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1. В чл. 5 ал. 4 и 5 се отменят.
2. В чл. 6 думите „и 4“ се заличават.
3. В чл. 9:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Възложителят изпраща проектите на
документи по ал. 1 на хартиен носител и по
електронен път.“;
б) алинея 3 се отменя.
4. В чл. 15:
а) в ал. 2 след думата „изпраща“ се добавя
„заверени копия от“;
б) в ал. 6 след думата „препоръките“ се
поставя точка и текстът до края се заличава;
в) алинея 7 се изменя така:
„(7) При получаване на становището по ал. 4
в срока по чл. 73, ал. 1, изречение второ от
ЗОП възложителят предоставя становището на
комисията за изготвяне на окончателен протокол
или доклад и издава решение по чл. 38 ЗОП.“
5. В чл. 19, ал. 4 след думата „поръчки“ се
добавя „на хартиен носител“.
§ 4. В Наредбата за възлагане на специални
обществени поръчки, приета с Постановление
№ 233 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 80 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от
2005 г., бр. 7 от 2007 г., бр. 83 от 2008 г., бр. 93
от 2009 г. и бр. 49 от 2010 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 2:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Възложителите или упълномощени от
тях длъжностни лица организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени
поръчки по наредбата и сключват договорите
и/или рамкови споразумения за тях.“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Когато възложителят е колективен
орган или юридическо лице, правомощията
по ал. 2 се осъществяват от лицето, което го
представлява.“
2. В чл. 37, ал. 1 думите „нарушението е
станало известно“ се заменят с „нарушителят
е открит“, а думите „извършването му“ с „извършването на нарушението“.
§ 5. В Устройствения правилник на Агенцията
по обществени поръчки, приет с Постановление
№ 56 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 24 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 97 от
2004 г., бр. 48 и 78 от 2005 г., бр. 21 и 81 от
2006 г., бр. 33 от 2008 г. и бр. 3 и 98 от 2009 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5, ал. 3:
а) точка 18 се изменя така:
„18. обжалва пред Комисията за защита на
конкуренцията решенията на възложители, с
които са допуснати нарушения при провеждане на процедура за възлагане на обществена
поръчка, установени от Европейската комисия
до сключването на договора и посочени в уведомлението по чл. 122п, ал. 1 ЗОП;“
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б) точка 25 се изменя така:
„25. изпраща на Европейската комисия ежегодни статистически отчети, както и влезлите
в сила определения по чл. 121б, ал. 3 ЗОП и
свързаните с тях решения по чл. 122г, ал. 4 ЗОП;“
в) в т. 28 думите „осъществяването на“ се
заменят с „осъществявания от агенцията“.
2. В глава трета раздел ІІІ се отменя.
3. В чл. 12:
а) точка 19 се изменя така:
„19. изготвя предложения до изпълнителния
директор за обжалване пред Комисията за защита
на конкуренцията решенията на възложители,
с които са допуснати нарушения при провеждане на процедура за възлагане на обществена
поръчка, установени от Европейската комисия
до сключването на договора и посочени в уведомлението по чл. 122п, ал. 1 ЗОП;“
б) създава се нова т. 22:
„22. подготвя за изпращане влезлите в сила
определения по чл. 121б, ал. 3 ЗОП и свързаните с тях решения по чл. 122г, ал. 4 ЗОП;“.
4. Приложението към чл. 6, ал. 3 се изменя
така:
„Приложение
към чл. 6, ал. 3
Обща численост на персонала в админист
рацията на Агенцията по обществени поръчки – 65 щатни бройки
Изпълнителен директор
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Финансово-стопанска,
административно-правна и
информационна дейност“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Методология, анализ и
контрол на обществените поръчки“
дирекция „Регистър и мониторинг
на обществените поръчки“

1
1
13

13
50

35
15“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. Процедурите, открити до влизането в
сила на § 2, се довършват по досегашния ред.
§ 7. Параграф 2, т. 2 влиза в сила от 4 декември 2010 г.
§ 8. Параграф 5, т. 2 и 4 влизат в сила от
1 януари 2011 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
8646
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ПРАВИЛНИК
за дейността на Инспектората на Министерството на отбраната
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този правилник урежда организацията на дейността на Инспектората на Министерството на отбраната, видовете проверки,
условията и реда за провеждането им, както и
задълженията на длъжностните лица във връзка
с извършването на проверките.
Чл. 2. Инспекторатът осигурява изпълнението на контролните функции на министъра
на отбраната при провеждане на държавната
политика в областта на отбраната.
Чл. 3. Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра на отбраната и се ръководи
от главен инспектор на Министерството на
отбраната.
Чл. 4. (1) Основните функции на инспектората са:
1. установяване състоянието на контролирания обект или процес;
2. анализ и обективна оценка на ефективността и ефикасността на дейността на проверяваната структура;
3. предлагане на мерки за оптимизиране на
дейността, отстраняване на несъответствията и
нарушенията и ограничаване на риска.
(2) При извършване на проверките инспекторите нямат ръководни, командни и управленски функции по отношение на проверяваните
структури и длъжностни лица.
Чл. 5. Инспекторатът дава становища по
проекти на вътрешноведомствени актове и
прави предложения за изменение и допълнение на нормативната база в рамките на своята
компетентност.
Чл. 6. Дейността на инспектората се осъществява при спазване на следните основни
принципи:
1. законност;
2. функционална и организационна независимост;
3. обективност и компетентност;
4. всеобхватност на контролната дейност;
5. конфиденциалност, зачитане правата и
достойнството на личността.
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Г л а в а

в т о р а

СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТА
Чл. 7. (1) Инспекторатът осъществява дейността си в съответствие със задачите и функциите, произтичащи от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България,
Закона за администрацията, Устройствения
правилник на Министерството на отбраната,
други нормативни актове и заповеди на министъра на отбраната.
(2) Годишният план и задачите във връзка
с дейността на инспектората се утвърждават и
възлагат от министъра на отбраната.
Чл. 8. (1) Инспекторатът се състои от ръководство (главен инспектор на Министерството
на отбраната и заместник главен инспектор/
заместник главни инспектори на Министерството на отбраната) и отдели.
(2) Главният инспектор на Министерството
на отбраната, заместник главният инспектор/
заместник главните инспектори и началниците на отдели в инспектората имат правата на
инспектори.
Чл. 9. Главният инспектор на Министерството
на отбраната:
1. ръководи, организира, координира, контролира и отговаря за дейността на инспектората;
2. ръководи пряко и чрез заместник главния инспектор/заместник главните инспектори
дейността на отделите;
3. прави предложение до министъра на
отбраната за утвърждаване на длъжностно
разписание и за назначаване на служители в
инспектората;
4. представя на министъра на отбраната докладите от проверките и доклади за дейността
на инспектората;
5. организира и отговаря за повишаване на
квалификацията на инспекторите;
6. отчита дейността на инспектората пред
министъра на отбраната, като на 6 месеца
изготвя доклад и по решение на министъра
на отбраната го представя за разглеждане на
Съвета по отбраната;
7. осъществява контакти с дирекция „Главен
инспекторат“ в Министерския съвет и инспекторатите на други ведомства;
8. изпраща до 1 март ежегоден доклад за
извършените проверки през предходната година
на дирекция „Главен инспекторат“ в Министерския съвет;
9. упражнява други правомощия, възложени
му от министъра на отбраната.
Чл. 10. Заместник главният инспектор/
заместник главните инспектори на Министерството на отбраната:
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1. подпомага/т главния инспектор на Министерството на отбраната в осигуряване
изпълнението на дейността на инспектората;
2. изпълнява/т функциите на главен инспектор на Министерството на отбраната в
негово отсъствие при възлагане от министъра
на отбраната за всеки конкретен случай.
Чл. 11. Началниците на отдели:
1. организират дейността на ръководените
от тях отдели;
2. изготвят длъжностните характеристики
на инспекторите от отдела;
3. отговарят за изготвянето и съгласуват
докладите за резултатите от проверките, извършени от инспектори от отдела;
4. отговарят за цялостната дейност на отдела.
Чл. 12. Инспекторите извършват непосредствената контролна дейност съобразно длъжностните си характеристики.
Чл. 13. При извършване на проверка инспекторите от Инспектората на Министерството
на отбраната имат право:
1. на достъп до служебните помещения
и документация на проверяваните обекти
съобразно притежаваното ниво за достъп до
класифицирана информация;
2. да изискват от длъжностните лица документи, сведения и справки, както и обяснения
за известните им факти и обстоятелства във
връзка с осъществяване на контролната дейност при спазване на правилата за защита на
класифицираната информация.
Чл. 14. При изпълнение на служебните си
задължения инспекторите са длъжни:
1. да се легитимират със служебна карта на
инспектор от Инспектората на Министерството
на отбраната и да представят основанието за
извършване на проверката, а при извършване
на внезапна проверка само се легитимират;
2. да не разкриват самоличността на лицата,
подали сигнал за нарушение, и да не разгласяват фактите и данните, които са им станали
известни във връзка с разглеждането на сигнала;
3. да зачитат достойнството на проверяваните лица и да не разгласяват информация от
личен характер, станала им известна в процеса
на проверката.
Чл. 15. Всяко посещение на инспекторите
при извършване на проверка се регистрира от
председателя на комисията в книгата за контрол
на проверявания обект.
Г л а в а

т р е т а

ВИДОВЕ ПРОВЕРКИ. УСЛОВИЯ И РЕД
ЗА ТЯХНОТО ПРОВЕЖДАНЕ
Чл. 16. (1) Инспекторатът извършва:
1. проверки на структури, дейности и процеси в администрацията на Министерството
на отбраната, на структурите на пряко подчи-
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нение на министъра на отбраната и звената,
осъществяващи административни функции във
формированията от Българската армия;
2. проверки за установяване на дисциплинарни и административни нарушения, прояви
на корупция и неефективна работа на администрацията от Министерството на отбраната и
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната, както и във формированията от
Българската армия;
3. проверки по изпълнението на актовете
на министъра на отбраната по подготовката,
поддръжката, логистичното осигуряване на
формированията от въоръжените сили и по
отбранително-мобилизационната подготовка;
4. проверки по сигнали и жалби срещу незаконни или неправилни действия или бездействия
на длъжностни лица от администрацията на
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и от Българската армия;
5. проверки по Закона за предотвратяване
и разкриване на конфликт на интереси;
6. контрол по привеждането в изпълнение на
препоръките и предложенията на омбудсмана
на Република България.
(2) Инспекторатът проверява изпълнението
на предписанията на други контролни органи
извън Министерството на отбраната, като при
констатация за тяхното неизпълнение уведомява
министъра на отбраната.
Чл. 17. (1) Инспекторатът извършва комплексни, тематични, последващи (контролни) и
съвместни проверки. По начина на подготовка
проверките биват планови и извънпланови
(внезапни).
(2) Комплексната проверка обхваща различни аспекти от дейността на проверяваната
структура в изпълнение на правомощията на
инспектората по чл. 16.
(3) Тематичната проверка обхваща отделни
проблеми (аспекти) от дейността на проверяваната структура или изследва проблеми, както
и процеси, протичащи в различни структури.
(4) Последващата (контролната) проверка
установява отстраняването на констатирани
слабости и изпълнението на утвърдени предложения от предишни проверки.
(5) Съвместна проверка се извършва от представители на инспектората и от представители от
други структури от Министерството на отбраната,
от структури на пряко подчинение на министъра
на отбраната или от Българската армия.
Чл. 18. (1) Министърът на отбраната със
заповед възлага извършването на съответните
проверки. В заповедта се определят председателят и членовете на комисията, извършваща
проверката, и срокът за изпълнението.
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(2) При възлагане на извънпланови (внезапни) проверки заповедта за проверка се издава в
срок до един ден след началото на проверката.
Чл. 19. (1) При извършване на планова
проверка председателят на комисията изготвя
план-график, който се утвърждава от главния
инспектор на Министерството на отбраната.
(2) По решение на председателя на комисията
извадка от план-графика заедно със списък на
изискваните справки и документи се изпраща
предварително на проверяваните структури.
(3) Членовете на комисията изготвят лични планове в съответствие с план-графика за
проверката. При подготовката за проверката
инспекторите изучават обекта за контрол, като
за целта при нужда изискват необходимите им
документи и справки от администрацията на
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и формированията от Българската армия.
(4) За периода на проверката членовете на комисията изпълняват поставените им задачи под
ръководството на председателя на комисията.
(5) В хода на проверката главният инспектор
на Министерството на отбраната или председателят на комисията информира ръководството
на проверяваната структура за предварителните
констатации на инспекторите. Ръководителят на
проверяваната структура има право да изрази
становище по предварителните констатации.
Чл. 20. При извършване на извънпланови
(внезапни) проверки с оглед осигуряване на
необходимата оперативност може да не се
прилагат разпоредбите на чл. 19, ал. 1 – 3.
Чл. 21. (1) За резултатите от проверката
членовете на комисията съставят констативен
протокол, който съдържа констатации на състоянието на проверявания обект или процес, анализ
на констатациите и установяване степента на
съответствие на дейността с изискванията на
нормативната уредба, отбелязване на нарушенията и предложения за отстраняването им.
(2) Когато председател на съвместната проверка е длъжностно лице от друга структура на
Министерството на отбраната, от структура на
пряко подчинение на министъра на отбраната
или от Българската армия, участващият инспектор от инспектората изготвя констативен
протокол за нуждите на проверката и информира главния инспектор на Министерството на
отбраната за хода и резултатите от проверката.
(3) Констативните протоколи, изготвени от
членовете на комисията, не подлежат на изменение и допълнение от други длъжностни лица.
Чл. 22. (1) Въз основа на констативните
протоколи председателят на комисията изготвя
обобщен констативен протокол и доклад до
министъра на отбраната от името на главния
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инспектор на Министерството на отбраната.
Докладът съдържа обективни констатации за
действителното състояние на проверявания
обект, анализ, изводи и предложения за пред
приемане на конкретни мерки и действия за
подобряване на работата и отстраняване на
причините, водещи до слабости и нарушения.
(2) Когато главният инспектор на Министерството на отбраната или председателят на
комисията имат различно мнение от това на
проверяващите инспектори по определени
въпроси, те отразяват в доклада различието и
прилагат констативните протоколи.
(3) Главният инспектор на Министерството
на отбраната подписва и представя на министъра на отбраната доклада с резултатите от
проверката.
Чл. 23. Утвърденият от министъра на отбраната доклад се изпраща по административен
ред на съответните ръководители, отговорни
за изпълнението на утвърдените предложения.
Чл. 24. За всяка проверка се открива преписка, която съдържа:
1. основанието за проверката;
2. план-графика за извършване на проверката;
3. документите, получавани и съставяни
в хода на проверката, в т.ч. и констативните
протоколи на инспекторите;
4. доклада до министъра на отбраната за
резултатите от проверката;
5. докладите на ръководителите на проверяваните структури и компетентните органи
относно изпълнението на утвърдените от министъра на отбраната предложения.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ
ЛИЦА
Чл. 25. За подготовката и извършването на
проверката ръководителите и длъжностните
лица от проверяваните структури оказват пълно
съдействие и създават необходимите условия
за извършване на проверката в изпълнение на
задълженията им по чл. 13.
Чл. 26. В случаите по чл. 17, ал. 5 ръководителите на съответните структури осигуряват
участието на необходимия/те експерт/и в проверката. По време на проверката експертите
имат правата и задълженията на инспектори.
Чл. 27. (1) Ръководителите на проверяваните
структури и отговорните за изпълнението на
утвърдените предложения уведомяват писмено главния инспектор на Министерството на
отбраната за изпълнението на утвърдените от
министъра на отбраната предложения, съдържа-
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щи се в доклада от проверката, в определения
срок. Когато такъв не е изрично посочен в
доклада, срокът за уведомяване е едномесечен.
(2) При неизпълнение на задължението в
срока по ал. 1 главният инспектор на Министерството на отбраната писмено докладва на
министъра на отбраната за неизпълнението.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този правилник:
1. „Ръководители на структури“ са директорите на дирекции и ръководителите на други
звена в администрацията на Министерството на
отбраната, ръководителите на структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната,
командирите и началниците на формирования
от Българската армия.
2. „Длъжностни лица“ са военнослужещите
и цивилните служители, назначени по служебни
или трудови правоотношения в Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската армия
в процеса на изпълнение на функционалните
им задължения съгласно длъжностните им
характеристики.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Правилникът се издава на основание
чл. 106, ал. 9 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл. 46,
ал. 3 от Закона за администрацията.
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ и
отменя Правилника за организацията на дейността на Инспектората на Министерството
на отбраната (обн., ДВ, бр. 55 от 2001 г.; изм.,
бр. 5 от 2006 г.).
Министър: А. Ангелов
8525

НАРЕДБА № Н-26
от 15 октомври 2010 г.

за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците
за долекуване, продължително лечение и
рехабилитация в структурата на Военномедицинска академия
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и
редът за ползване и заплащане на медицински
дейности – лечение, рехабилитация и профилактика, извършвани в болниците за долекуване, продължително лечение и рехабилитация
(БДПЛР) в структурата на Военномедицинска
академия (приложение № 1).
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Чл. 2. В БДПЛР се приемат лица, нуждаещи
се от долекуване, продължително лечение и
рехабилитация чрез лекарствена и физикална
терапия, моторна и психична рехабилитация,
балнео-, климато- и таласолечение.
Чл. 3. Престоят в БДПЛР и заплащането
на дейностите се определят от осигурителния
статус на постъпващите за лечение, както и
от правата на лицата, определени в чл. 202а,
ал. 1, чл. 226г, ал. 1, чл. 226ж, ал. 1 и чл. 298а
от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
Г л а в а

в т о р а

КАТЕГОРИИ ЛИЦА И СРОК НА ЛЕЧЕНИЕ,
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА
Чл. 4. В БДПЛР могат да постъпват за лечение, рехабилитация и профилактика следните
категории лица:
1. ползващи правата по чл. 202а, ал. 1,
чл. 226г, ал. 1, чл. 226ж, ал. 1 и чл. 298а от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, както следва:
а) военнослужещите, участвали в международни операции и мисии;
б) военнослужещите в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната и Българската армия, които не ползват правата по т. 1, буква
„а“ и по т. 2;
в) цивилните служители в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия,
които не ползват правата по т. 2;
г) членовете на семействата на лицата по
букви „а“, „б“ и „в“, които не ползват правата
по т. 2;
д)������������������������������������
пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства;
е) ветераните от войните и членовете на
техните семейства;
ж) военноинвалидите и военнопострадалите
и членовете на техните семейства;
2. осигурени лица с право на парични помощи за профилактика и рехабилитация при
условия и по ред, определени от Националния
осигурителен институт (НОИ);
3. български граждани, които не работят в
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия, и чужденци, които не
ползват права на осигурени лица по българското
законодателство, включително право на парични помощи за профилактика и рехабилитация.
Чл. 5. (1) Продължителността на лечението,
рехабилитацията и профилактиката в БДПЛР
е от 10 до 15 дни.
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(2) Продължителността на лечението, рехабилитацията и профилактиката в БДПЛР за
военноинвалидите и военнопострадалите е до
30 дни веднъж годишно.
(3) На военнослужещите, участвали в международни операции и мисии, и на членовете
на техните семейства се предоставя допълнително лечение, рехабилитация и профилактика
в БДПЛР с продължителност 7 дни еднократно
след приключване на мисията.
(4) При наличие на свободен леглови фонд
в БДПЛР могат да се приемат пациенти за
профилактика и краткосрочно възстановяване
до 5 календарни дни.
Чл. 6. (���������������������������������
1��������������������������������
)�������������������������������
Началникът на БДПЛР по предложение на лекуващия лекар може да удължава
срока на лечение, профилактика и рехабилитация по чл. 5, ал. 1 до 10 дни без право за
издаване на болничен лист за временна неработоспособност.
(2) Болничен лист за дните по предходната
алинея се издава по преценка на съответната
лекарска консултативна комисия (ЛКК) на лечебното заведение, което е изпратило пациента.
(3) Лечението и рехабилитацията на лица
с хронични заболявания със запазена работоспособност се провежда за сметка на друг
законоустановен отпуск.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА ИЗПРАЩАНЕ И ПОСТЪПВАНЕ ЗА
ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА
Чл. 7. (1) Лицата по чл. 4 се записват в лист
за чакащи на съответната БДПЛР на адресите
или по телефоните, посочени в приложение
№ 1, като им се определя дата за прием.
(�������������������������������������������
2������������������������������������������
) Датата
����������������������������������������
за прием се определя до три месеца от деня на записването по избор на лицето.
(��������������������������������������
3�������������������������������������
)������������������������������������
На военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия се определя дата
за прием до 15-ия ден от датата на записването.
Чл. 8. Записването в листа за чакащи и
ползването на местата за лечение, рехабилитация и профилактика се извършва в следната
последователност:
1. военнослужещите, участвали в международни операции и мисии, и членовете на
техните семейства;
2. военнослужещите, които не ползват
правата по чл. 4, т. 1, буква „а“, и цивилните
служители в Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра
на отбраната и Българската армия;
3. членовете на семействата на лицата по т. 2;
4. лицата по чл. 4, т. 1, букви „д“, „е“ и „ж“;
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5 лицата по чл. 4, т. 2;
6. лицата по чл. 4, т. 3.
Чл. 9. (1) Военнослужещите, участвали в
международни операции и мисии, и членовете
на техните семейства се записват в листата за
чакащи въз основа на списък-заявка по образец
съгласно приложение № 2, изготвен от командващия Съвместното оперативно командване.
(2) Списъците по ал. 1 се изготвят в два
екземпляра и се изпращат чрез началника на
ВМА до съответната БДПЛР преди приключване на мисията.
(3) Началниците на БДПЛР попълват графата с предложение на месец за прием на всеки
военнослужещ и семейството му и изпращат
един екземпляр от списъка чрез началника на
ВМА до командващия Съвместното оперативно
командване.
Чл. 10. (1) Военнослужещите, определени
като хронично болни по време на годишния
профилактичен медицински преглед, се записват
в листа за чакащи след заявка от командира
(началника) на военното формирование и ръководителя на съответната структура и по план
на съответния началник на БДПЛР.
(2) Командирите (началниците) на военните
формирования и ръководителите на съответните
структури изготвят списък-заявка по образец съгласно приложение № 3 до началниците на БДПЛР
въз основа на отдадената заповед по частта за
хронично болните военнослужещи. Списъкът
се изготвя в два екземпляра и се изпраща до
съответните БДПЛР в срок до 15 януари.
(3) Началниците на БДПЛР обобщават
заявките по ал. 2, изготвят годишен план за
приемането на хронично болни военнослужещи
по образец съгласно приложение № 4 и в срок
до 10 февруари изпращат по един екземпляр
от плана до началника на ВМА и директора на
Дирекция „Логистика“ към Щаба на отбраната.
(4) Началниците на БДПЛР попълват месеца
за прием на лицата в списъка-заявка съобразно
годишния план по ал. 3 и изпращат един екземпляр от заявката до командира (началника)
на военното формирование и ръководителя на
съответната структура.
Чл. 11. Записването в листа за чакащи на
ветераните от войните, военноинвалидите, военнопострадалите се извършва лично или чрез
централните им съюзи и техните структури в
страната.
Чл. 12. (1) Лицата по чл. 4 потвърждават
определената им дата за прием не по-късно
от 10 календарни дни преди постъпването им
в съответната БДПЛР.

ВЕСТНИК
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(2) Лицата по чл. 9, ал. 1 и чл. 10, ал. 1
потвърждават по телефона (факс) планирания
месец за прием не по-късно от 10-о число на
предходния месец и получават информация за
датата на постъпването си в съответната БДПЛР.
Чл. 13. (1) При постъпването в БДПЛР лицата
по чл. 4 представят медицинско направление
бл. МЗ № 119/98, издадено от общопрактикуващите лекари, с отразени заболявания (основно
и придружаващи), медицински мотиви за лечението в болницата, която е най-подходяща като
профилни възможности за основното заболяване.
(2) Към направлението по ал. 1 лицата
прилагат и документи, както следва:
1. военнослужещите:
а) писмо от командира (началника) на
военното формирование или ръководителя
на съответната структура, удостоверяващо че
са включени в заповедта по чл. 10, ал. 2 – за
военнослужещи, освидетелствани като хронично болни;
б) писмо от началника на лечебното заведение за болнична помощ с копие до командира
(началника) на военното формирование и ръководителя на съответната структура на частта
и епикриза – при непосредствено следболнично
(реконвалесцентно) лечение;
в) здравна книжка (лична амбулаторна
карта), която да отразява заболяването и необходимостта от рехабилитация;
г) лична карта;
2. цивилните служители в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия:
а) служебна бележка от местоработата по
образец съгласно приложение № 5 или служебна
карта (ксерокопие);
б) здравна книжка (лична амбулаторна карта)
или епикриза, която да отразява заболяването
и необходимостта от лечение и рехабилитация;
в) лична карта;
3. членовете на семействата на военнослужещи и цивилни служители в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия,
когато постъпват по реда на чл. 4, т. 1:
а) служебна бележка от местоработата по
образец съгласно приложение № 5;
б) епикриза от последното проведено болнично лечение;
в) лична карта;
4. пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства:
а) епикриза от последното проведено болнично лечение;
б) лична карта;
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в) копие на разпореждане за пенсиониране
при условията на чл. 6 от отменения ЗП или
по чл. 69 КСО и военноотчетна книжка; за
членовете на семействата – удостоверение за
гражданско състояние от служба „ГРАО“, издадено не по-рано от 1 месец до постъпване
за лечение, и копие на разпореждане за пенсионирането на съпруга (съпругата);
5. ветераните от войните и членовете на
техните семейства:
а) епикриза от последното проведено болнично лечение;
б) лична карта;
в) удостоверение за ветеран от войните, издадено от Главно управление на архивите при
Министерския съвет; за членовете на семействата – удостоверение за гражданско състояние от
служба „ГРАО“, издадено не по-рано от един
месец от постъпване за лечение, и копие от
удостоверението за ветеран от войната;
6. военноинвалидите и военнопострадалите
и членовете на техните семейства:
а) епикриза от последното проведено болнично лечение;
б) лична карта;
в) книжка за военноинвалид или военнопострадал; за членовете на семействата им – удостоверение за гражданско състояние от служба
„ГРАО“, издадено не по-рано от един месец от
постъпване за лечение, и копие от книжката за
военноинвалид или военнопострадал;
7. лицата по чл. 4, т. 2 – посочените документи в Наредба № 1 от 2007 г. за ползване
и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация и в договора между
НОИ и ВМА;
8. лицата по чл. 4, т. 3:
а) епикриза от последното проведено болнично лечение;
б) документ за самоличност (лична карта,
карта на чужденец).
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕД ЗА ЗАПЛАЩАНЕ
НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Чл. 14. Заплащането на медицинските дейности се извършва във финансовата служба на
съответната БДПЛР в деня на постъпването.
Чл. 15. За сметка на бюджета на Министерството на отбраната са разходите за лечение,
рехабилитация и профилактика на:
1. военнослужещите, участвали в международни операции и мисии, и членовете на
техните семейства, когато постъпват по реда
на чл. 5, ал. 3;
2. ветераните от войните.
Чл. 16. Лицата по чл. 4, т. 1 и 3 заплащат
медицинските дейности на база „цена за леглоден“ по приложенията към тази наредба,
както следва:
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1. по приложение № 6:
а) военнослужещите в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия,
когато постъпват по реда на чл. 5, ал. 1;
б) цивилните служители в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия;
в) членовете на семействата на лицата по
т. 1 и 2;
г�������������������������������������
)������������������������������������
пенсионираните военнослужещи и членовете на техните семейства;
д) членовете на семействата на ветераните
от войните и на военноинвалидите и военнопострадалите;
2. по приложение № 7 – военноинвалидите
и военнопострадалите;
3. по приложение № 8 – �����������������
българските граждани, които не работят в Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия, и
чужденците, които не ползват право на парични
помощи за профилактика и рехабилитация.
Чл. 17. (1) Назначените функционални и
лабораторни изследвания, допълнителните процедури по желание на пациента, както и други
дейности се заплащат по ценоразпис съгласно
приложение № 9.
(2) Лицата по чл. 4, т. 1, букви „а“, „б“, „в“,
„г“ и „д“ не заплащат лабораторните и функционалните изследвания, назначени от лекуващия
им лекар в БДПЛР. Същите заплащат 50 на
сто от цената на дейностите по приложение
№ 9, раздел 5 „Други дейности“.
(3) Военноинвалидите и военнопострадалите
заплащат 25 на сто от стойността на лабораторните и функционалните изследвания, посочена
в приложение № 9.
Чл. 18. Всички категории лица, които
желаят да провеждат амбулаторно лечение в
БДПЛР, заплащат медицинските дейности по
приложение № 9.
Чл. 19. (1) Лицата по чл. 16, т. 1 имат право
на лечение, рехабилитация и профилактика за
срока по чл. 5, ал. 1 веднъж годишно.
(2) Лицата по ал. 1 могат повторно да
постъпят за лечение и рехабилитация през
същата календарна година по предписание на
специализирана ЛКК по профила на заболяването от болниците за активно лечение към
ВМА. В този случай медицинските дейности
по лечение, рехабилитация и профилактика се
заплащат по приложение № 6.
(3) При всяко следващо постъпване в рамките
на календарната година лицата по ал. 1 заплащат
медицинските дейности по лечение, рехабилитация и профилактика по приложение № 8.
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Чл. 20. (���������������������������������
1��������������������������������
)�������������������������������
Ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите имат право
на лечение, рехабилитация и профилактика
веднъж в годината в една БДПЛР при условията
и по реда на чл. 15, чл. 16, т. 2 и чл. 17, ал. 3.
(2) При всяко следващо постъпване в рамките на календарната година лицата по ал. 1
заплащат медицинските дейности по лечение,
рехабилитация и профилактика съгласно приложение № 8.
Чл. 21. Лицата по чл. 4, т. 2 заплащат
разликата между стойността на извършените
дейности в БДПЛР и договорените между ВМА
и НОИ цени, когато това изискване е посочено
в договора.
Чл. 22. (1) Храненето на всички категории
лица, приети в съответната болница, се осъществява по диети по ред, определен с акт на
министъра на отбраната, или по меню по избор.
(2) Военноинвалидите и военнопострадалите
заплащат 25 на сто от стойността на храната.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба „членове на
семейство“ са съпрузите и ненавършилите пълнолетие техни деца, ако не са встъпили в брак.
§ 2. В БДПЛР се приемат пълнолетни граждани при съответните медицински показания.
§ 3. При настаняване в стая с две легла, ако
пациентът желае да ползва стаята самостоятелно, заплаща допълнително 75 на сто от стойността на леглоден за съответната категория.
§ 4. Цената за леглоден включва разходите
за нощувка, медицинско обслужване и лечебни
процедури, назначени от лекар.
§ 5. Цените за леглоден в апартаментите
включват разходите за целия апартамент, а не
за едно легло.
§ 6. (1) Цените за леглоден в стаи, в които
не е извършван основен ремонт през последните 10 години, са с 20 на сто намаление от
посочените в съответното приложение.
(2) Ежегодно в началото на годината началниците на БДПЛР обявяват списък на стаите,
в които е извършван основен ремонт. При
настъпили промени списъкът се актуализира
своевременно.
§ 7. Членовете на семействата на пенсионираните военнослужещи не заплащат цената на
леглоденя, когато постъпват на лечение заедно
със съпруг/а си при настаняване в стая с 2 легла.
§ 8. (1) При първо постъпване за календарна
година за лечение, рехабилитация и профилактика в БДПЛР – Банкя, лицата по чл. 4, т. 1,
букви „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ заплащат само
стойността на храната.

ВЕСТНИК

БРОЙ 86

(2) При удължаване на срока по чл. 5, ал. 1
леглоденят се заплаща съгласно съответното
приложение.
(3) В БДПЛР – Банкя, могат да се изписват
лекарства по допълнително лекарско назначение
на лицата по чл. 4, т. 1, букви „а“, „б“, „в“, „г“
и „д“. Лекарствата се отпускат от болничната
аптека.
§ 9. Цените по приложения № 6, 7, 8 и 9
подлежат на актуализация ежегодно.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 10. Тази наредба се издава на основание
чл. 226г, ал. 1 и чл. 226ж, ал. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България и § 154, ал. 1 от преходните и зак
лючителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
(ДВ, бр. 16 от 2010 г.).
§ 11. Наредбата влиза в сила 10 дни след
обнародването є в „Държавен вестник“ и отменя Наредба № Н-8 от 2007 г. за определяне на
реда за ползване и заплащане на медицинските
дейности в болничните бази по балнеология,
рехабилитация и профилактика в състава на
Военномедицинска академия.
Министър: А. Анев
Приложение № 1
към чл. 1 и чл. 7, ал. 1
Болници за долекуване, продължително лечение
и рехабилитация (БДПЛР) в структурата на Военномедицинска академия

БДПЛР – ХИСАР
(„Калероя“)
гр. Хисаря 4180, ул. Парилките № 1
тел.: 0337/6-02-00; 6-02-11
факс: 0337/6-02-01
GSM 0888253266
e-mail – kaleroya@abv.bg
БДПЛР – ПОМОРИЕ
(„Св. Георги Победоносец“)
гр. Поморие 8200, ул. Академик П. Стоянов
№ 5
тел.: 0596/2-20-55; 2-31-45
факс: 0596/2-31-45
GSM 0888253244
e-mail – kalolechenie@pomo.net
БДПЛР – БАНКЯ
гр. Банкя 1320, ул. Иван Вазов № 5
тел.: 02/997/71-94; 812-79-20
факс: 02/997/71-49
GSM 0887203472
e-mail – bbbankia@abv.bg
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Приложение № 2
към чл. 9, ал. 1
С П И С Ъ К-З А Я В К А
на военнослужещи от поделение .............................,
участвали в мисия .......................................................................................................................,
които желаят да ползват правото си по чл. 202а, ал. 1 ЗОВСРБ
№
по
ред

Звание, име, през
име и фамилия
на военнослужещия

Месторабота

1

2

3

Трите имена
на съпруга
(съпруг)

Трите имена
и възраст на
децата

4

5

Предпочитание
за:
БДПЛР

месец

6

7

Предложение от
БДПЛР
8

1.
....

Командващ СОК:

..............................................
(звание, подпис, име и фамилия, печат)

..........................
(дата)

Приложение № 3
към чл. 10, ал. 2
С П И С Ъ К-З А Я В К А
на военнослужещи от поделение .............................,
определени като хронично болни съгласно Заповед № ...................,
за провеждане на лечение, рехабилитация и профилактика
през ............... година в БДПЛР .............................
№ по
ред

Звание, име, презиме, фамилия

Диагноза

Месец за прием
предложена

1

2

3

по плана на
БДПЛР

4

5

....

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

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

.......

.......

....

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

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

.......

.......

Командир (началник) на поделение: ........................
.......................................................................................
(звание, подпис, име и фамилия, печат)
..........................
(дата)
Началник на БДПЛР: ........................
..........................................................................................
(звание, подпис, име и фамилия, печат)
..........................
(дата)

Приложение № 4
към чл. 10, ал. 3
ГО Д И Ш Е Н

П ЛАН

за провеждане на лечение, рехабилитация и профилактика
през ............... година в БДПЛР .............................
на военнослужещи, определени като хронично болни
Месец

Звание, име, презиме, фамилия

Месторабота

1

2

3

....

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

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

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

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

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

...........................
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1

2

3

.....

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

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

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

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

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

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

Началник на БДПЛР ........................
..........................................................................................
(звание, подпис, име и фамилия, печат)
..........................
(дата)

Приложение № 5
към чл. 13, ал. 2, т. 2, буква „а“
и т. 3, буква „а“
С Л УЖ Е Б НА

Б Е Л Е Ж КА

Настоящата се издава в уверение на това, че лицето..................................... ...........................................
............................................................................, ЕГН ........................................................................................
– работи в .....................................................................................................................................................
– е член на семейството на ............................................................................................, който работи в
..........................................................................................................................................................................
Издава се да послужи пред БДПЛР – ........................................................................................................
Началник (ръководител) на структурата
по управление на човешките ресурси
(по личния състав):
.......................................................
(звание, подпис, име и фамилия, печат)
Изх. № ............/.............. г.
Отпечатано в ...... екз.

Приложение № 6
към чл. 16, т. 1
ЦЕНИ ЗА ЛЕГЛОДЕН ЗА:
1) военнослужещи в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и членовете на техните семейства
2) цивилни служители в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА и
членовете на техните семейства
3) пенсионирани военнослужещи и членовете на техните семейства
4) членовете на семействата на ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите
№ по
ред

Леглоден във:

Цена, лв.

1

Апартамент – лукс (за целия апартамент)

30,00

2

Апартамент – стая и хол (за целия апартамент)

22,00

3

Стая с едно легло

11,00

4

Стая с две легла

8,00

5

Стая с три легла

5,00

6

Стая с повече от три легла

4,00

7

Стая без санитарен възел

4,00

Приложение № 7
към чл. 16, т. 2
ЦЕНИ ЗА ЛЕГЛОДЕН ЗА:
военноинвалиди и военнопострадали
№ по
ред
1

Леглоден във:

Цена, лв.

2

3

1

Апартамент – лукс (за целия апартамент)

15,00

2

Апартамент – стая и хол (за целия апартамент)

11,00
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3

Стая с едно легло

5,50

4

Стая с две легла

4,00

5

Стая с три легла

2,50

6

Стая с повече от три легла

2,00

7

Стая без санитарен възел

2,00

Приложение № 8
към чл. 16, т. 3
ЦЕНИ ЗА ЛЕГЛОДЕН ЗА:
1) български граждани, които не работят в МО, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и БА
2) чужденци, които не ползват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация
№ по
ред

Леглоден във:

Цена, лв.

1

Апартамент – лукс (за целия апартамент)

60,00

2

Апартамент – стая и хол (за целия апартамент)

44,00

3

Стая с едно легло

22,00

4

Стая с две легла

16,00

5

Стая с три легла

10,00

6

Стая с повече от три легла

8,00

7

Стая без санитарен възел

8,00

Приложение № 9
към чл. 17 и 18
Цени на медицински прегледи, лечебни процедури, лабораторни и функционални изследвания
и други дейности
№ по ред
1
І.

Вид

Цена, лв.

2

3

МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И МАНИПУЛАЦИИ

1.

Преглед от квалифициран специалист

2.

Мускулна инжекция

11,00
4,50

3.

Подкожна инжекция

4,50

4.

Венозна инжекция

6,50

5.

Венозна инфузия

6.

Ректални вливания

4,50

7.

Превръзки

4,50

8.

Издаване на копие на медицински документ

11,00

ІІ.

3,50

ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

1.

ЕКГ с 12 отвеждания

6,50

2.

Ехокардиография

16,00

3.

Проби с физическо натоварване
(велоергометрия; бягаща пътека)

22,00

4.

ХОЛТЕР – ЕКГ

27,00

5.

Ректоскопия

27,00

6.

Фиброгастроскопия

54,00

7.

Ехография на коремни органи

22,00

ІІІ.

ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
ИНХАЛАЦИИ

1.

Индивидуални инхалации с различни генератори

2,50
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КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
2.

Групова лечебна гимнастика

2,20

ИНДИВИДУАЛНИ КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
3.

Общо укрепваща гимнастика

2,20

4.

Аналитична гимнастика

3,20

5.

Лечебна гимнастика със специализирани методики и индивидуална ЛФК

3,20

6.

Екстензионна терапия

4,30

7.

Подводна екстензия

4,30

8.

Подводна гимнастика

4,30

9.

Автогенна тренировка

1,00

10.

Масаж (мануален) на цялото тяло

11.

Частичен масаж (крайници, гръб, яка и др.)

6,50

12.

Масаж на специализирани техники, вкл. акупресура, озонотерапия

6,50

13.

Подводен масаж (водно-струев, четков и др.)

7,50

14.

Апаратен масаж

3,20

15.

Вакуумен масаж (с вендузи; баночен)

3,20

16.

Лимфодренаж

6,50

17.

Криотерапия

3,20

16,00

ХИДРОТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ, ТОПЛОЛЕЧЕБНИ ПРОЦЕДУРИ
18.

Обикновена цяла вана с питейна или минерална вода (със или без медикаменти)

4,30

19.

Частична вана (вкл. дву- и четирикамерна, вана по Хауфе) Вихр. вани с
хидромасаж

4,00

20.

Хидрогалванична вана

4,30

21.

Хидроаеромасажна вана

5,50

22.

Перлена вана

5,50

23.

Водолечение в открит или закрит басейн с хидроаеромасаж

4,30

24.

Минерален басейн

3,20

25.

Подводно-чревна вана

6,50

26.

Лечебен душ по (Шарко, Шотландски и пр.)

3,20

27.

Душ хидромасажор

3,20

28.

Кална апликация на цяло тяло

5,40

29.

Частична кална апликация

3,20

30.

Вътрекухинни апликации (влагалищни или ректални тамп.)

4,00

31.

Парафинолечебни процедури на апликация

3,20

32.

Луголечебни процедури на апликация

3,20

33.

Терапия с високочестотни ел. магн. вълни на едно поле – радар, магн. терапия, УВЧ

3,20

34.

Терапия с високочестотни ел. магн. вълни на повече полета – на всяко
следващо по

1,00

35.

Процедури с нискочестотни (средночестотни) токове, вкл. електрофореза

3,20

36.

Електростимулации (електрогимнастика) на паретични и хипотрофични
мускули

4,30

ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ

37.

Процедури с токове на Дарсонвал

3,20

38.

Ултразвук на едно поле

3,20

39.

Ултразвук на повече полета – на всяко следващо поле по

2,00
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40.

Ултразвук под вода

3,20

41.

Криоелектрофореза

3,50

СВЕТЛИННОЛЕЧЕБНИ ПРОЦЕДУРИ
42.

Облъчвания със солукс, общи и еритемни УВЛ обл. и др.

2,20

43.

ДТС – бягаща вълна

3,20

44.

Солариум

8,50

45.

Стил

3,20

46.

Снемане и отчитане на биодоза

2,00

47.

Лазертерапия на кожни повърхности

5,40

РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ
48.

Класическа акупунктура

49.

Акупунктура с мокса или лазер

50.

Електроакупунктура

9,00

51.

Микроиглотерапия

9,00

ІV.

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

9,00
11,00

1.

Вземане на венозна кръв (само с нова венепункция)

3,00

2.

Вземане на капилярна кръв

1,00

3.

Диференциално броене – Leuc и морфология – Er в периф. кръв

4,30

4.

Кръвна картина – автомат.: Hb, Er, Ht, Leuc, Thr и др. пок.

6,50

5.

Кръвна картина за всеки показател – автомат.

2,00

6.

Кръвна картина с диф. броене на Leuc автомат.

3,00

7.

СУЕ

3,00

8.

Броене на клетки в ставна, гръбн. мозъчна течност и др.

4,30

9.

Осмотична резистентност на еритроцитите

4,30

10.

Време на кървене, време на съсирване

2,20

11.

Пресяващ тест – проторомбиново време (РТ)

4,30

12.

Пресяващ тест – парциално тромбопластиново време АРТТ

6,60

13.

Пресяващ тест – тромбиново време

5,40

14.

Фибриноген

4,30

15.

Тромбоцити (камерно броене)

16.

Агрегация на тромбоцити с индуктор адреналин

41,00

3,20

17.

Агрегация на тромбоцити с индуктор АДФ

41,00

18.

Агрегация на тромбоцити с индуктор колаген

41,00

19.

Агрегация на тромбоцити с индуктор ристоцетин

16,00

20.

Тромбин коагулазно време

17,00

21.

Фибрин – разградни продукти

17,00

22.

Специфичен тест антитромбин ІІІ

16,00

23.

Специфичен тест протеин С

32,00

24.

Специфичен тест протеин S

37,00

25.

Специфичен тест Д-диметри

13,00

26.

Индивидуално фактори – за всеки по

19,00

27.

Калий и натрий комплексно

4,30

28.

Хлориди

4,30

29.

Калций

3,20

30.

Неорганичен фосфор

3,20
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31.

Магнезий

5,40

32.

Желязо

5,40

33.

Общ ЖСК

5,40

34.

Глюкоза

3,20

35.

Креатинин

3,20

36.

Урея

3,20

37.

Общ билирубин

3,20

38.

Директен билирубин

3,20

39.

Тимолова проба

3,20

40.

Пикочна киселина

3,20

41.

Холестерол

3,20

42.

Триглицериди

3,20

43.

HDL холестерол

4,30

44.

LDL холестерол

4,30

45.

VLDL холестерол

3,20

46.

АСАТ

3,20

47.

АЛАТ

3,20

48.

ЛДХ

3,20

49.

ХБДХ

3,20

50.

ГГТ

3,20

51.

КК

3,20

52.

АФ

3,20

53.

Алфа амилаза

3,20

54.

КК-МВ

5,40

55.

Кисела фосфатаза

5,40

56.

Простатен изоензим на кисела фосфатаза

5,40

57.

Общ белтък

3,20

58.

Албумини

59.

Анализ на конкременти

60.

Функционално изследване с орално натоварване на глюкоза

6,50

61.

Определяне на ретикулоцити

4,30

62.

Гликиран Нв

3,20
16,00

21,50
ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА

63.

Сухи тестове – комплексно

4,30

64.

Сухи тестове за всеки показател по

2,00

65.

Седимент – ориентировъчно изследване

4,30

V.

8526

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

1.

Фитнес

5,40

2.

Плувен басейн – на вход по

4,30

3.

Спортни игри:

3.1.

Тенис на корт – за всеки час по

3.2.

Тенис на маса – за всеки час по

3,20

4.

Сауна

6,50

5.

Парна баня

5,50

6,50
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 2009 г. за условията и реда за
издаване на свидетелства за правоспособност
на пилоти, свидетелства за авиационни учебни
центрове, обучаващи пилоти, и свидетелства
за медицинска годност на авиационен персонал – пилоти, в съответствие с изискванията
на JAR-FCL 1 и JAR-FCL 3 и контрола върху
тях (обн., ДВ, бр. 14 от 2009 г.; попр., бр. 15
от 2009 г.)
§ 1. В заглавието на наредбата думите „JARFCL 1 и JAR-FCL 3 и контрола върху тях“ се
заменят с „JAR-FCL 1, JAR-FCL 2 и JAR-FCL
3 и контрола върху тях, и за националните
правила за пилотите на въздухоплавателни
средства, извън уредените в JAR-FCL“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се правят следните допълнения:
а) в т. 1 в края се добавят думите „и вертолети“;
б) в т. 2 в края се добавят думите „и вертолети“;
в) в т. 3 в края се добавят думите „и вертолети“.
2. В ал. 2 след думите „приложение № 1“
се поставя запетая и се добавя „Лицензиране
на летателните екипажи (пилоти на вертолети) – JAR-FCL 2, Секция 1 и Секция 2“.
3. В ал. 4 абревиатурата „JAA“ се заменя с
„Европейската агенция за авиационна безопасност – European Aviation Safety Agency (ЕАSА)“.
§ 3. В чл. 2 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „JAR-FCL 1“ се поставя
запетая и се добавя „JAR-FCL 2“.
2. В ал. 3 след думите „JAR-FCL 1“ се поставя
запетая и се добавя „JAR-FCL 2“.
§ 4. Създават се чл. 5а – 5в:
„Чл. 5а. (1) На членовете на екипажа се
издават свидетелства за правоспособност за
следните категории въздухоплавателни средства (ВС) (в скобите е посочена абревиатура
на категорията ВС):
1. самолети (A);
2. вертолети (H).
(2) Свидетелствата за правоспособност на
пилоти на самолети и вертолети в зависимост
от степените на квалификация са: любител пилот, професионален пилот и транспортен пилот.
Чл. 5б. (1) За всички вертолети и за самолетите, сертифицирани за експлоатация от екипаж
с повече от един пилот (многопилотни), се
определят квалификационни класове за тип ВС.
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(2) Определят се квалификационни класове
за тип ВС и за:
1. еднопилотни самолети с повече от един
турбовитлов или турбореактивен двигател;
2. еднодвигателни самолети с турбореактивен двигател.
Чл. 5в. (1) За самолети, сертифицирани за
експлоатация от един пилот (еднопилотни), се
определят квалификационни класове за:
1. самолети с един бутален двигател – излитащи и кацащи от земна повърхност;
2. самолети с един бутален двигател – излитащи и кацащи от водна повърхност;
3. самолети от един производител с един
турбовитлов двигател – излитащи и кацащи на
земна повърхност;
4. самолети от един производител с един
турбовитлов двигател – излитащи и кацащи на
водна повърхност;
5. самолети с повече от един бутален двигател – излитащи и кацащи на земна повърхност;
6. самолети с повече от един бутален двигател – излитащи и кацащи на водна повърхност.
(2) Главният директор на Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация“ или оправомощено от него лице могат да
определят квалификационен клас за тип ВС,
който е включен в някой от квалификационните класове по ал. 1 и чл. 5б и въз основа на
следните критерии:
1. типово удостоверение за летателна годност;
2. характеристики на управляемост, които
изискват допълнително летателно обучение или
обучение на тренажор;
3. минимален състав на екипажа;
4. равнище на технологията.“
§ 5. В чл. 6, ал. 7 абревиатурата „JAA“ се
заменя с „ЕАSА“.
§ 6. В чл. 7 думата „линк“ се заменя с „връзка“, а абревиатурата „JAA“ се заменя с „ЕАSА“.
§ 7. В края на заглавието на глава втора се
добавя „И ВЕРТОЛЕТИ“.
§ 8. В чл. 8, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 в края се добавя „и на вертолет
(PPL(Н)“.
2. В т. 2 в края се добавя „и на вертолет
(CPL(Н)“.
3. В т. 3 в края се добавя „и на вертолет
(ATPL(Н)“.
4. Създава се т. 4:
„4. свидетелство за правоспособност на пилот
в многопилотен екипаж (самолет) – (MPL (A).“
§ 9. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „JAR-FCL 1“ се добавя
„JAR-FCL 2“.
2. В ал. 3 думите „от JAA“ се заменят с „от
ЕАSА“.
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§ 10. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след „1.015(b)“ се добавя „и JARFCL 2.015(b)“.
2. В ал. 2 думите „изискванията на JAA“ се
заменят с „изискванията на ЕАSА“ и в края
на текста се добавя „съответно приложение 1
към JAR-FCL 2.015 и приложение 3 към JARFCL 2.015“.
§ 11. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „установената от JAA“ се
заменят с „установената от ЕАSА“.
2. В ал. 3 в края на текста се добавя
„/JAR-FCL 2.015“.
3. В ал. 4 абревиатурата „JAA“ се заменя
с „ЕАSА“.
4. В ал. 5 след думите „JAR-FCL 1.055(а)
(1)“ се добавя „или приложение 1а към JARFCL 2.055,“.
5. В ал. 6 след думите „JAR-FCL 1.055(а)(1)“
се добавя „и 2.055 (а)(1),“.
§ 12. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в края на текста се добавя „и
приложение 1 към JAR-FCL 2.010.“
2. В ал. 2 след думите „международно гражданско въздухоплаване“ се добавя „и JAR-FCL“.
3. В ал. 7 след думата „MPL(A)“ се добавя
„съответно CPL(Н) и ATPL(Н) или квалификационен клас IR(Н)“, а след думите „приложение
1 към JAR-FCL 1.200“ се добавя „и приложение
1 към JAR-FCL 2.200“.
4. В ал. 8 се създава изречение второ: „Притежателят на IR(Н), издаден в съответствие с
приложение 1 към JAR-FCL 2.200, трябва да
притежава PPL(Н), CPL(Н) и ATPL(Н), издаден
с радиотелефонни права на английски език.“
§ 13. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след „JAR-FCL 1.020“ се добавя
„/2.020“.
2. В ал. 4 думите „до JAA“ се заменят с „до
ЕАSА“.
§ 14. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думата „нередовностите“ се заменя
с „несъответствията“.
2. В ал. 4 думата „нередовности“ се заменя
с „несъответствия“.
§ 15. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 5 в края се добавя „CPL(Н),
ATPL(Н), IR(Н)“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Срокът на валидност на свидетелство
за правоспособност на пилот на вертолет е
пет години.“
§ 16. В чл. 20, ал. 2 след думите „JAR-FCL 1
(Самолети)“ се добавя „/JAR-FCL 2 (Вертолети).“
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§ 17. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „от JAА“ се заменят с „от
ЕАSА“.
2. В края на ал. 3 се добавят думите „и
приложение 1 към JAR-FCL 2.015“.
3. В ал. 6 думите „изискванията на JAА“ се
заменят с „изискванията на ЕАSА“ и след думите
„JAR-FCL 1.015“ се добавя „или приложение 1
към JAR-FCL 2.015“.
§ 18. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 6 след абревиатурата „ATPL(А)“ се
добавя „и PPL(Н), CPL(Н), ATPL(Н)“, а след
думите „JAR-FCL1-1.015“ се добавя „/приложение 2 JAR-FCL 2.015“.
2. В ал. 7 след „CPL(А)“ се добавя „/(Н)“, а
думите „между JAА“ се заменят с „между ЕАSА“.
§ 19. В чл. 24, ал. 1 в края на текста се
добавя „и приложение 1 към JAR-FCL 2.005.“
§ 20. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и след
думите „към тях“ се добавя „както и за тренировка и обучение на летателен състав“, а след
думите „JAR-FCL 1“ се добавя „JAR-FCL 2 и
JAR-STD съгласно приложение № 10“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) За одобряване на тренажор лицата
подават в ГД „ГВА“ заявление, придружено с
техническата документация от производителя,
данни за инсталирането и предназначението
на тренажора.
(3) В 30-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 2 се извършва инспекторска проверка, завършваща с доклад на проверяващия
инспектор. В 7-дневен срок от извършването
на инспекторската проверка главният директор
на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ или оправомощено от
него лице одобряват или отказват да одобрят
тренажора.“
§ 21. В чл. 26 след думите „съгласно JARFCL 1.017“ се добавя „ /2.017“.
§ 22. В чл. 27 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 в края на текста се добавя „/2.085“.
2. В ал. 2 се създава изречение второ: „Свидетелството за правоспособност на любител пилот
(вертолет) – PPL(Н) се издава в съответствие
с изискванията на подчаст C на JAR-FCL 2.“
§ 23. В чл. 28 се създават ал. 4 и 5:
„(4) При издаването на свидетелство за
правоспособност на професионален пилот на
вертолет (CPL(Н) се спазват изискванията на
подчаст D на JAR-FCL 2.
(5) При издаването на свидетелство за
правоспособност за линеен транспортен пилот
(вертолет) – ATPL(Н) се спазват изискванията
на подчаст G на JAR-FCL 2.“
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§ 24. В чл. 29 се създава изречение второ:
„За издаване на квалификационен клас за полети по прибори (вертолет) – IR(Н) се спазват
изискванията на подчаст Е на JAR-FCL 2“.
§ 25. В чл. 30 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Кандидатът за квалификационен клас за тип
вертолет трябва да е завършил курс за обучение
на съответния тип вертолет в съответствие с
изискванията по подчаст F на JAR-FCL 2.“
2. В ал. 2 след думите „тип самолети“ се
добавя „/тип вертолети“ и се създават т. 3 и 4:
„3. за многопилотен вертолет – съгласно
JAR-FCL 2.250, 2.261 и 2.262;
4. за еднопилотен вертолет – съгласно JARFCL 2.255, 2.261 и 2.262 (а).“
§ 26. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „т. 1“ се заличават.
2. Създават се ал. 4 – 6:
„(4) Срокът на валидност на квалификационен клас за вертолети е една година от датата
на издаването или от датата на изтичане на
свидетелството за правоспособност, ако квалификационният клас е потвърден в рамките
на периода на валидност на свидетелството за
правоспособност.
(5) Квалификационен клас за полети по
прибори се потвърждава в рамките на трите
месеца, предшестващи датата на изтичане
валидността му.
(6) Кандидатът, притежаващ квалификационен клас IR(Н), преминава летателната проверка
за потвърждаване на квалификационен клас за
клас вертолет, в която се включва и летателна
проверка за потвърждаване на IR(Н).“
§ 27. В чл. 33 се създава ал. 4:
„(4) За потвърждаване и подновяване на
квалификационните класове за вертолети се
спазват изискванията на JAR-FCL 2.“
§ 28. В чл. 34 се създава ал. 3:
„(3) Кандидатът за вид клас на многопилотен
вертолет трябва да отговаря на изискванията
за този вид клас съгласно JAR-FCL 2.250, 2.261
и 2.262.“
§ 29. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Кандидатът за вид клас за еднопилотен
вертолет трябва да отговаря на изискванията за
този вид клас, съдържащи се в JAR-FCL 2.255,
2.261 и 2.262 (а).“
§ 30. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 навсякъде след думите „тип самолет“ се добавят думите „или клас вертолет“.
2. Създава се нова ал. 2:
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„(2) Видът курс за клас вертолет, включващ
теоретични познания, трябва да бъде завършен
в рамките на 6 месеца преди проверката на
уменията и да е проведен съгласно JAR-FCL 2.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 31. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Кандидатът за квалификационен клас за
клас еднопилотни вертолети трябва да е преминал летателно обучение преди провеждането
на летателната проверка за квалификационен
клас за клас вертолет съгласно JAR-FCL 2.240.“
§ 32. В чл. 38, ал. 1 след думите „многопилотен самолет“ се добавя „или вертолет“, а след
думите „ JAR-FCL 1.240“ се добавя „/2.240“.
§ 33. В чл. 39 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „еднопилотни самолети“ се добавя „или еднопилотни вертолети“, а
след думите „JAR-FCL 1.240“ се добавя „/2.240“.
2. В ал. 2 след думите „тип многопилотен
самолет“ се добавя „или многопилотен вертолет“, а след „JAR-FCL 1.240“ се добавя „/2.240“.
§ 34. В чл. 40, ал. 3 думите „приложение
№ 6“ се заменят с „приложение № 7“.
§ 35. В чл. 41 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „приложение 1 към
JAR-FCL 1.425“ се добавя „/подчаст I на JARFCL 2 – 2.420, 2.425 и приложение 1 към JARFCL 2.425“.
2. В ал. 2 след думите „приложение 1 към
JAR-FCL 1.425“ се добавя „и приложение 1 към
JAR-FCL 2.425“.
§ 36. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Инструктор на вертолет може да бъде
лице, което отговаря на изискванията на подчаст
Н на JAR-FCL 2.300.“
§ 37. В чл. 43 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „подчаст Н на JARFCL 1“ се добавя „/подчаст Н на JAR-FCL 2“.
2. В ал. 2 след думите „подчаст Н на JARFCL 1“ се добавя „/подчаст Н на JAR-FCL 2“.
§ 38. В чл. 44 след думите „JAR-FCL 1.055“
се добавя „/приложение 1b към JAR-FCL 2.055“.
§ 39. В чл. 45 се правят следните допълнения:
1. В ал. 4 се създава изречение второ: „Редът
и условията за издаване на класовете и разрешенията по ал. 2 – 3 са съгласно чл. 243 – 271
от Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата
за правоспособност на авиационния персонал
(ДВ, бр. 23 от 2003 г.).“
2. В ал. 5 след думите „по ал. 2“ се добавя „и разрешенията по ал. 3“, а след думите
„Квалификационните класове“ се добавя „и
разрешенията“.
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§ 40. В заглавието на глава трета след думите
„НА САМОЛЕТИ“ се добавя „И ВЕРТОЛЕТИ“.
§ 41. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 навсякъде след думите „JAR-FCL
1“ се добавя „и JAR-FCL 2“.
2. В ал. 2 навсякъде след думите „JAR-FCL 1“
се добавя „и JAR-FCL 2“ и се създава изречение
второ: „Срокът на валидност на одобрението
при първоначално издаване на одобрение за
курсовете и организациите е една година, при
последващо одобрение е до три години.“
3. В ал. 3 думата „съответните“ се заменя с
думата „отговорните“ и навсякъде след думите
„JAR-FCL 1“ се добавя „и JAR-FCL 2“.
4. В ал. 4 навсякъде след думите „JAR-FCL
1“ се добавя „и JAR-FCL 2“.
§ 42. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Навсякъде след думите „FCL 1.055“ се
добавя „/2.055“, а в т. 4 след думата „самолети“
се добавя „и вертолети“.
2. В т. 13 накрая се добавя запетая и „съгласно т. 9 от Приложение (Appendix) 1a към
JAR–FCL 1.055 и т. 9 от Приложение (Appendix)
1a към JAR–FCL 2.055“.
§ 43. В чл. 48 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „Лицензионния отдел на
JAА“ се заменят с „Лицензионния отдел на
ЕАSА“.
2. В ал. 6 абревиатурата „JAА“ се заменя
с „ЕАSА“.
3. В ал. 7 се създава изречение второ: „FTO
и TRTO разработват система за техническо
обслужване, която да осигурява безопасността
на полетите и летателната годност на ВС.“
4. В ал. 8 абревиатурата „JAА“ се заменя
с „ЕАSА“.
5. Създава се ал. 10:
„(10) Одобрение на организация за обучение
на пилоти на вертолети, намираща се в държава,
която не е член на JAA, се издава от главния
директор на ГД „ГВА“ или оправомощено от
него лице след положителен доклад от проведена
инспекция от ГД „ГВА“ и се предоставя за срок
една година. Потвърждаване на валидността на
одобрението се извършва за срок една година
при условие, че организацията продължава да
отговаря на изискванията.“
§ 44. В чл. 50 думите „чл. 53“ се заменят
с „чл. 49“.
§ 45. В чл. 51 навсякъде след „FCL 1.055“
се добавя „/2.055“.
§ 46. В чл. 53 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „чл. 50“ се заменят с „чл. 51“.
2. Създава се ал. 3:
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„(3) Организациите за обучение са длъжни
да съхраняват за срок от най-малко 5 години
графиците за проверките, докладите от инспекциите и проверките на качеството, действията в
отговор на открити несъответствия, докладите
за коригиращите действия, последващите и
заключителните доклади, докладите за ръководна оценка.“
§ 47. В чл. 54, ал. 1 след думите „JAR-FCL
1“ се добавя „и JAR-FCL 2“.
§ 48. В чл. 56 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 абревиатурата „JAА“ се заменя
с „ЕАSА“.
2. В ал. 6 след думите „приложение 1 към
JAR-FCL 1.125“ се добавя „/приложение 1 към
JAR-FCL 2.125“.
§ 49. В чл. 58 абревиатурата „JAА“ се заменя
с „ЕАSА“.
§ 50. Създава се нов чл.58а :
„Чл. 58а. (1) Свидетелствата за правоспособност СРL и АТРL (А/Н) за ВС, вписани в
регистъра на гражданските въздухоплавателни
средства съгласно букви „а“ и „г“ на Приложение
ІІ от Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари
2008 г. относно общи правила в областта на
гражданското въздухоплаване, за създаване на
Европейска агенция за авиационна безопасност
и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива
2004/36/ЕО, се издават, признават, подновяват
и потвърждават след подаване на заявление
съгласно приложение № 5.
(2) Медицинската годност на кандидатите за
издаване, признаване, подновяване и потвърждаване на свидетелства по ал. 1 се установява
по реда на глава четвърта.
(3) Обучението на кандидатите за издаване
на свидетелство по ал. 1 се провежда в одобрени
от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ или
оправомощено от него лице учебни центрове по
реда на глава трета или одобрени или признати
по реда на Наредба № 27 от 2000 г. за авиационните учебни центрове (ДВ, бр. 32 от 2000 г.).
(4) За нуждите на оператори, експлоатиращи
въздухоплавателни средства, съответстващи на
критериите по букви „а“ и „г“ от Приложение ІІ
на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския
парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г.
относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска
агенция за авиационна безопасност и за отмяна
на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент
(ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО,
FTO/TRTO или организацията, одобрена или
призната по реда на Наредба № 27 от 2000 г.
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за авиационните учебни центрове разработва и
предоставя за одобрение от главния директор
на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ или оправомощено от
него лице програма за теоретично обучение в
съответствие с изискванията на JAR-FCL.
(5) Тренажорната подготовка и летателното обучение се осъществяват от авиационен
учебен център, одобрен или признат по реда
на Наредба № 27 от 2000 г. за авиационните
учебни центрове, или от оператор, разполагащ
със съответния тип ВС по смисъла на букви
„а“ и „г“ от Приложение ІІ на Регламент (ЕО)
№ 216/2008 на Европейския парламент и на
Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи
правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция
за авиационна безопасност и за отмяна на
Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент
(ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО въз
основа на договор между АУЦ и оператора,
одобрен от ГД „ГВА“.
(6) Когато ГД „ГВА“ установи, че тренажори
за обучение и подготовка на пилоти на въздухо
плавателни средства по ал. 1 не съответстват на
изискванията на JAR-STD, главният директор
на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ или оправомощено от
него лице издава одобрение за тях въз основа
на прилаганото национално законодателство.
(7) За потвърждаване и издаване на свидетелството за правоспособност на пилот СРL и
АТРL (А/Н) не се изисква езикова подготовка,
съответстваща на изискванията за езикова
квалификация на Анекс I към Конвенцията
за международно гражданско въздухоплаване,
освен ако не се касае за квалификационен клас
„полет по прибори“.
(8) Свидетелствата по ал. 1 съдържат следните задължителни данни:
1. държавата, издала свидетелството;
2. вид на свидетелството за правоспособност;
3. номер, започващ с означението „BG“ и
състоящ се от арабски цифри и букви от латинската азбука;
4. трите имена, дата на раждане и пол;
5. адрес;
6. гражданство на притежателя;
7. подпис на притежателя;
8. наименование на издаващия орган – Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна
администрация“;
9. правата, давани със свидетелството, и
срок на свидетелството;
10. подпис на длъжностното лице, издало
свидетелството;
11. дата на издаване, дата на преиздаване и
печат на ГД „ГВА“;
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12. квалификационни класове и техните
срокове.
(9) В свидетелствата по ал. 1 могат да се
вписват забележки, свързани с разрешения или
ограничения.
(10) Данните по ал. 8, т. 1, 2, 4, 6, 9 и ал. 9
се вписват на български и на английски език.
(11) В свидетелствата по ал. 1 се вписват
квалификационни класове, разрешения и ограничения. Ограниченията се вписват заедно с
квалификационните класове, към които се
отнасят.“
§ 51. В заглавието на глава четвърта след
думите „НА САМОЛЕТИ“ се добавя „И ВЕРТОЛЕТИ“.
§ 52. В чл. 60 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думите „CPL(A) и ATPL(A)“
се добавя „и CPL(Н), и ATPL(Н)“;
б) в т. 2 след думата „PPL (A)“ се поставя
запетая и се добавя „PPL (Н)“.
2. В ал. 3:
а) в т. 1, букви „а“ – „г“ след думите „CPL(A)
и ATPL(A)“ се поставя запетая и се добавя
„CPL(Н) и ATPL(Н)“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. клас 2 за кандидати и притежатели на
свидетелство за правоспособност за любители
пилоти на самолети е съгласно изискванията
в FCL 3.105“;
в) създава се т. 3:
„3. клас 2 за кандидати и притежатели на
свидетелство за правоспособност за пилоти на
вертолети е съгласно изискванията в FCL 3.105
и IEM FCL 2.025.“
§ 53. В чл. 64, ал. 2 думите „по ал. 2“ се
заменят с „по ал. 1“.
§ 54. В чл. 65, ал. 6 думите „лицензионния
отдел на JAА“ се заменят с „лицензионния
отдел на ЕАSА“.
§ 55. В чл. 68 думите „несъгласие в JAА“ се
заменят с „несъгласие в ЕАSА “.
§ 56. В чл. 72, ал. 1 след думите „пилоти на
самолети“ се добавя „и вертолети“.
§ 57. В чл. 75, ал. 1 след думите „пилотите
на самолети“ се добавя „и вертолети“.
§ 58. В чл. 82, ал. 3 думите „чл. 79“ се заменят с „чл. 83“.
§ 59. В чл. 83, т. 6 думите „приети от JAА“се
заменят с „приети от ЕАSА“.
§ 60. В чл. 84, ал. 1, т. 1 абревиатурата „JAА“
се заменя с „ЕАSА“.
§ 61. В чл. 85, ал. 2 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 1“.
§ 62. В чл. 90, ал. 2 думите „лицензионния
отдел на JAА“ се заменят с „лицензионния
отдел на ЕАSА“ и думите „лицензионния под-
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секторен екип на JAА (медицински)“ се заменят
с „лицензионния подсекторен екип на ЕАSА
(медицински)“.
§ 63. В чл. 92, ал. 1 думите „препоръчани
от JAA“ се заменят с думите „препоръчани от
ЕАSА“.
§ 64. Създава се раздел „Допълнителни
разпоредби“:
„ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Организация за летателно обучение
(FTO)“ е одобрено по реда на тази наредба
лице, разполагащо с екип и оборудване и
осъществяващо дейност в подходяща среда,
предлагащо срещу заплащане летателно обучение чрез провеждане на учебни полети с
въздухоплавателни средства и/или обучение на
полетни симулатори, и/или теоретично обучение по специфични тренировъчни програми.
2. „Учебен полет“ е полет за обучение на
пилот по одобрена учебна програма.
3. „Учебна организация за издаване на квалификация за тип самолет (TRTO)“ е лице,
разполагащо с персонал и оборудване и осъществяващо дейност в подходяща среда, което
предлага обучение за квалификация за тип и/
или обучение за многопилотен екипаж, и/
или летателно обучение на симулатор и ако е
приложимо, теоретично обучение по конкретни
учебни програми.
4. „Тренажор“ е всяко от следните устройства, с което на земята се имитират условия
на полет или се симулира въздушна обстановка
за управление на движение:
а) тренажор, имитиращ условията на полета,
който осигурява точно възпроизвеждане на
кабината на екипажа на конкретен тип ВС и
позволява реалистично имитиране на функциите
за управление на механичните, електрическите,
електронните и други системи на ВС, нормалната работна среда на членовете на летателния
екипаж и работните и полетните характеристики
на този тип ВС;
б) тренажор за отработване на техниката
на пилотиране, който осигурява реалистично
възпроизвеждане на обстановката в кабината на
екипажа и имитира показанията на приборите,
прости функции за управление на механични,
електрически, електронни и други системи на
ВС и работните и полетните характеристики
на ВС от конкретен клас;
в) тренажор за основна подготовка за летене
по прибори, който е оборудван със съответните
прибори и имитира обстановката в кабината на
екипажа във ВС по време на полет в условия
на полет по прибори.
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5. „Въздухоплавателни средства за обучение
и тренировка за курсовете за професионални
пилоти“ са ВС, които задължително имат:
а) одобрени от ГВА летателно-технически
характеристики и характеристики по устойчивост и управляемост в съответствие с международната практика;
б) нормална система за управление, като
основните органи на управлението да са дублирани;
в) силова установка с поне 100 к.с. и нормално управление;
г) скорост на излитане и кацане над 90 km/h;
д) крейсерска истинска скорост над 100 възела
при пълно зареждане с гориво, а самолетите с
два двигателя – 150 възела;
е) добри характеристики на пилотиране при
несиметрична тяга;
ж) възможност за поне 3 часа полет с двама
пилоти при пълно зареждане с гориво;
з) система за радиовръзка и радиокомпас;
и) пилотажно-навигационно оборудване за
изпълнение на полети по правилата за полети
по прибори;
к) възможност за превозване на повече от
две лица.
§ 1а. Навсякъде в наредбата думите „полетно
обучение“ се заменят с „летателно обучение“. “
§ 65. Досегашният § 1 от преходните и заключителните разпоредби става § 1б и в него
се правят следните допълнения:
1. В ал. 4 навсякъде след думите „JAR-FCL 1“
се добавя „и 2“.
2. В ал. 8 след думите „JAR-FCL 1 (самолети)“ се добавя „и JAR-FCL 2 (вертолети)“, а
след „JAR-FCL 1.015(а)(1)“ се добавя „/JARFCL 2.015(а)(1)“.
3. В ал. 10 след думите „JAR-FCL 1.010(а)
(4)“ се добавя „/JAR-FCL 2.010(а)(4)“.
4. В ал. 11 след думите „JAR-FCL 1 (самолети)“ се добавя „/JAR-FCL 2 (вертолети)“ и
след думите „JAR-FCL 1.425 (a) и (b)“ се добавя
„/JAR-FCL 2.425“.
§ 66. В § 7 от преходните и заключителните
разпоредби след думите „JAR-FCL 1“ се добавя
„изменение 7 от 2006 г., JAR-FCL 2 – изменение
6 от 2007 г.“, а след думите „JAR-FCL 3“ се
добавя „изменение 5 от 2006 г.“.
§ 67. В § 8 от преходните и заключителните разпоредби след думите „JAR-FCL 1“ се
добавя „и 2“.
§ 68. В приложение № 5, т. 2 и 7 от таблицата навсякъде означението „(А)“ се заменя с
„(А/Н)“, след думите „виж АМС – FCL 1.005 и
1.015“ се добавя „/2.005 и 2.015)“ и след думите
„виж АМС – FCL 1.125“ се добавя „/2.125“.
§ 69. В приложение № 7 се добавят следните таблици:
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„Списък на вертолетите за обучение за квалификационен клас и тип“
1. Производител

2. Вертолет

3.

4. Разрешение в свидетелството

Agusta
– ME Turbine – многодвигателен турбинен

AB139/AW139

A139

AS 355
F 1 AS
AS 355
AS 355

AS355

Eurocopter
– ME Turbine – многодвигателен турбинен

E AS 355 F AS 355 (D)
355 F 2
N
NP

Sikorsky
– ME Turbine – многодвигателен турбинен

S-92 A

SK92

Cabri G2

Cabri G2

– SE Turbine – еднодвигателен турбинен

A 119 KOALA

A119

– ME Turbine – многодвигателен турбинен

A
A
A
A
A
A

Hélicoptéres Guimbal
SE Piston – еднодвигателен бутален

Agusta
109 A A 109
II A 109 C
109 K2
109 E
109 LUH
109 S

(D)

A109

Agusta-Bell
– SE Piston – еднодвигателен бутален

Agusta Bell 47G-2 Agusta
Bell 47G-2A-1 Agusta Bell
47G-3B-1 Agusta Bell 47G-4
Agusta Bell 47G-4A Agusta
Bell 47J Agusta Bell 47J-2
Agusta Bell 47J-3

– SE Turbine – еднодвигателен турбинен

Augusta
Augusta
Augusta
Augusta
Augusta

206 A
206 B
206 L
204
205

(D)
(D)

Bell206
Bell204/205/UH-1D

– ME Turbine – многодвигателен турбинен

Agusta Bell 212
Agusta Bell 412
Agusta Bell 412 SP

(D)

Bell212/412

Bell
Bell
Bell
Bell
Bell

Bell47

Agusta Sikorsky
– ME Turbine – многодвитателен турбинен

Agusta S-61 N 1

SK-61

Bell 47 D Bell 47 G Bell 47
G-1 Bell 47 G-2 Bell 47 G-3
B-1 Bell 47 G-4 Bell 47 G-4A
Bell 47 G-5 Bell 47 H-1 Bell
47 J Bell 47 J-2 Bell 47 J-2 A

Bell47

Bell Helicopters
– SE Piston – еднодвигателен бутален
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Bell 47 T
(D)
Bell 47 TA
(D)
Bell 204
Bell 205 A-1
Bell UH-1D Bell UH-1H
Bell 206 A Bell 206 B Bell
206 B 2 Bell 206 B 3
Bell 206 L
Bell 206 L-1
Bell 206 L-3
Bell 206 L-4
Bell 214 B Bell 214 B 1
Bell 407

Bell47T
Bell204/205/UH1D
Bell206
Bell214
Bell407

Bell 206 LT Twinranger
Bell 212
(D)
Bell 412 Bell 412 SP Bell 412
HP Bell 412 EP
(D)
Bell 214 ST
Bell 222 Bell 222 A Bell 222
B Bell 222 UT Bell 222 SP
Bell 230
Bell 430
Bell 427

Bell206LT
Bell212/412
Bell 214ST
Bell222/230/430
Bell427

Boeing 234 LR

BV234

B-171-B

Bristol171B

B-2 B-2 B

BrantleyB2

Bell Helicopters (continued)
– ME Turbine – многодвигателен турбинен

Boeing-Vertol
– ME Turbine – многодвигателен турбинен
Bristol Aircraft
– SE Piston – еднодвигателен бутален
Brantley
– SE Piston – еднодвигателен бутален
Breda Nardi
– SE Piston – еднодвигателен бутален

Breda Nardi 269

– SE Turbine – еднодвигателен турбинен

Breda NArdi 369

HU269
1

HU369/
MD500N/600N

1 Difference training is
required to
fly MD500N/MD520N/
MD600N

McDonnell
Douglas

EH101

EH101

EH Industries
– ME Turbine – многодвигателен турбинен

2

3

Enstrom
– SE Piston – еднодвигателен бутален

F 28 A – D F 28 C 2 F 28 F
F 280 C F 280 F F 280 FX
F 280 D

ENF28

– SE Turbine – еднодвигателен турбинен

F 480

ENF480

S 64F

S64F

Erickson Air-Crane Incorporated
– ME Turbine – многодвигателен турбинен
Eurocopter
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AS 350 B AS 350
B 1 AS 350 B 2
AS 350 D AS 350
B A AS 350 BB
AS 350 B 3
EC 130 B 4
EC 120
SA 341 G SA 342
SA 3180 SA 318
B SA 318 C SA
3130 SA 313 B
SE 3160 SE 316
B SE 316 C
SA 319 B
SA 315 B
SA 360
SO 1221

(D)

AS 332 C AS 332 C 1
AS 332 L AS 332 L 1
AS 332 L 2
EC 225 LP
BO 105 A BO 105 C
BO 105 D BO 105 LS
A-1 BO 105 LS A-3
BO 105 S BO 105
CBS
EC 135 T1 CDS EC
135 P1 CDS
EC 135 T1 CPDS EC
135 P1 CPDS EC 135
T2 CPDS EC 135 P2
CPDS
MBB-BK 117 A-1
MBB-BK 117 A-3
MBB-BK 117 A-4
MBB-BK 117 B-1
MBB-BK 117 B-2
MBB-BK 117 C-1
MBB-BK 117 C-2

(D)

(D)

AS350
EC130B4
EC120
SA341/342
SA318/SE313
SA316/319/315
SA360
SO1221

Eurocopter (continued)
– ME Turbine – многодвигателен турбинен

– ME Turbine – многодвигателен турбинен

SA 330 F SA 330
G SA 330 J
SA 365 SA 365 C
1 SA 365 C 2 SA
365 C 3
SA 365 N SA 365
N 1 SA 365 N 2
SA 365 N3
EC 155 B/B1

(D)
(D)

(D)

AS332/EC225
BO105
EC135
BK117

SA330
SA365/AS365
EC155

Hiller
– SE Piston – еднодвигателен бутален

UH 12 A UH
12 B UH 12
E

UH12

– SE Turbine – еднодвигателен турбинен

UH 12 T

UH 12 T

Hughes/Schweitzer
– SE Piston – еднодвигателен бутален

269 A 269 B 269 C 300 C 300
CB 300 CBi

HU269

– SE Turbine – еднодвигателен турбинен

330 SP 333

SC330

Karman K 1200

K1200

Karman
– SE Turbine – еднодвигателен турбинен
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McDonnell Douglas Helicopters
– SE Turbine – еднодвигателен турбинен

Hughes 369 D Hughes 369 E (D)
Hughes 369 FF Hughes 369 HE
Hughes 369 HS
MD 500 N (NOTAR) MD 520 N
MD 600 N

HU369/
MD500N/600N

– ME Turbine – многодвигателен турбинен

MD 900

MD900/902

(D)

MD 902
Robinson
– SE Piston – еднодвигателен бутален

R
R
R
R

22 R 22 A R 22 B
44
44 Raven
44 Raven II

R22
R44

Silvercraft
– SE Piston – еднодвигателен бутален

SV 4

SV4

S 55
S 58
S 58
S 76
S 76
S 76
S-61

SK55
SK58
SK58T
SK76
SK61

Sikorsky
– SE Piston – еднодвигателен бутален
– SE Turbine – еднодвигателен турбинен

T
A S 76 A+ S 76 A++
B
C S 76 C+ S 76 C++
N S-61 S

(D)

Westland
– SE Piston – еднодвигателен бутален

Westland Bell 47 G3 B-1

Bell47

Westland Helicopters
– SE Piston – еднодвигателен бутален
– SE Turbine – еднодвигателен турбинен
P.Z.L Swidnik, Poland
– ME Turbine – многодвигателен турбинен

Westland S 55 Series 1
Westland S 55 Series 3
MIL
PZL
PZL
PZL

Mi-2
KANIA
W-3
W-3A

(D)

WHS55

Mi2
KANIA
W-3SOKOL
(D)

“

§ 70. В приложение № 9, т. 1, абревиатурите „ATP, CPL/IR(A), CPL(A), IR , TR, CR, FI“ се заменят с „ATP(A)/(H), CPL/IR(A)/(Н), CPL(A)/(H), IR (A)/(H), TR(A)/(H), CR(A/H), FI(A)/(H)“.
§ 71. Създава се приложение № 10 към чл. 25, ал. 1:
„Приложение № 10
към чл. 25, ал. 1
SECTION 1 – REQUIREMENTS
1 GENERAL 1.1 This Section contains the requirements
for Helicopter Flight Simulators. 2 PRESENTATION
2.1 The requirements of JAR-STD 1H are presented in
two columns on loose pages, each page being identified
by the date of issue or the amendment number under
which it is amended or reissued. 2.2 Subheadings are
in italic typeface. 2.3 Explanatory Notes not forming
part of the requirements appear in smaller typeface.
2.4 New, amended and corrected text will be enclosed
within heavy brackets until a subsequent „Amendment“
is issued.

РАЗДЕЛ 1 – ИЗИСКВАНИЯ
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящият раздел
съдържа изискванията за пилотажни тренажори за
вертолети. 2. ПРЕДСТАВЯНЕ 2.1. Изискванията
на JAR-STD са представени в две колони върху
незалепени страници, като на всяка страница е
отбелязана датата на издаване и номерът на поправката, под който документът е поправен или
преиздаден. 2.2. Подзаглавията се дават в курсив.
2.3. Обяснителните бележки, които не са част от
изискванията, се дават с по-малки букви. 2.4. Нов,
поправен или коригиран текст се дава ограден в
средни скоби до издаването на следваща „Поправка“.
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SUBPART A – APPLICABILITY
JAR-STD 1H.001 Applicability
JAR-STD 1H applies to those persons or organisations
(STD operators) seeking qualification of Flight Simulators
(FS). Flight Simulator Users also shall obtain approval
to use the Flight Simulator as part of their approved
training programmes despite the fact that the Flight
Simulator has been previously qualified. Although this
document provides guidance material for Flight Simulator
users, precise details of such approvals are contained
in JAROPS, JAR-FCL and other applicable documents.

SUBPART B – GENERAL
JAR-STD 1H.005 Terminology
(See AMC-STD 1H.005) Because of the technical
complexity of Synthetic Training Device (ST D)
qualification, it is essential that standard terminology
is used throughout. The following principle terms and
abbreviations shall be used in order to comply with JARSTD. Further terms and abbreviations are contained in
AMC STD 1H.005.
(a) Synthetic Training Device (STD) A training device
which is either a Flight Simulator (FS), a Flight Training
Device (FTD) or a Flight & Navigation Procedures
Trainer (FNPT).
(b) Flight Simulator (FS) A full size replica of a specific
type or make, model and series helicopter flight deck/
cockpit, including the assemblage of all equipment
and computer programmes necessary to represent the
helicopter in ground and flight operations, a visual system
providing an out of the flight deck/cockpit view, and a
force cueing motion system. It is in compliance with the
minimum standards for Flight Simulator qualification.

(c) Flight Training Device (FTD) . A full size replica
of a specific helicopter type‘s instruments, equipment,
panels, and controls in an open flight deck/cockpit area
or an enclosed helicopter cockpit/flight deck, including
the assemblage of equipment and computer programmes
necessary to represent the helicopter in ground and
flight conditions to the extent of the systems installed
in the device. It does not require a force cueing motion
or visual system. It is in compliance with the minimum
standards for a specific FTD Level of Qualification,

(d) Flight and Navigation Procedures Trainer – (FNPT).
A training device which represents the flight deck/cockpit
environment including the assemblage of equipment
and computer programmes necessary to represent a
helicopter in flight conditions to the extent that the
systems appear to function as in a helicopter. It is in
compliance with the minimum standards for a specific
FNPT Level of Qualification,

ВЕСТНИК
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ЧАСТ А – ПРИЛОЖИМОСТ
JAR-STD 1Н.001 Приложимост
JAR-STD 1Н се прилага за онези лица, организации
или предприятия, които са оператори на оборудване за комплексна летателна подготовка и които
искат окачествяване на пилотажните тренажори.
Потребителите на [пилотажните тренажори] получават право да използват [тези тренажори] като
част от техните одобрени програми за обучение
независимо от факта, че [пилотажният тренажор]
е бил окачествен по-рано. Независимо, че настоящият документ дава материал с инструкции за
тези, които използват [пилотажните тренажори],
точните подробности за това право се дават в
JAR-OPS, JAR-FCL и други приложими документи.
ЧАСТ В – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
JAR-STD 1Н.005 Терминология
Поради техническата сложност на окачествяването
на оборудване за комплексна летателна подготовка
(STD) от особена важност е използването на стандартна терминология в целия текст. За изпълнение
на изискванията на JAR-STD се използват следните
основни термини и съкращения. Допълнителни
термини и съкращения се дават в AМC STD 1H.005.
(а) Оборудване за комплексна летателна подготовка (STD). Оборудване за подготовка, което е или
пилотажен тренажор (FS), оборудване за летателна
подготовка (FTD), тренажор за моделиране на пилотажно-навигационните правила (FNPT).
(b) Пилотажен тренажор (FS). Точно копие в пълни размери на конкретен тип или марка, модел
и серия кабина за екипажа на вертолета, включително окомплектовка на цялото оборудване и
компютърни програми, необходими за представяне
на вертолета в експлоатационни условия на земята
и във въздуха, визуална система, която осигурява
видимост навън от кабината за екипажа, и система
за движение със силов ориентир. Тренажорът отговаря на изискванията на минималните стандарти
за окачествяване на пилотажен тренажор.
(c) Оборудване за летателна подготовка (FTD). Точно
копие в пълни размери на прибори, оборудване,
табла и уреди за управление в отворена зона с кабина за екипажа или затворена кабина за екипажа
на вертолет, включително окомплектовка на цялото
оборудване и компютърни програми, необходими
за представяне на вертолета в летателни условия
на земята и във въздуха до степен, осигурявана
от монтираните в оборудването системи. Това
оборудване не се нуждае от визуална система и
система за движение със силов ориентир. Оборудването отговаря на изискванията на минималните
стандарти за специфично ниво на окачествяване
на оборудване за летателна подготовка.
(d) Тренажор за моделиране на пилотажно-навигационните правила – (FNPT). Оборудване за
подготовка, което пресъздава средата на кабината
за екипажа, включително окомплектовка на цялото
оборудване и компютърни програми, необходими
за представяне на вертолета в летателни условия
на земята и във въздуха до степен сякаш системите
функционират на хеликоптера. Оборудването отговаря на изискванията на минималните стандарти за
специфично ниво на окачествяване на тренажор за
моделиране на пилотажно-навигационните правила.
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(e) Synthetic Training Device User Approval (STD
User Approval). The extent to which an STD of a
specified Qualification Level may be used by persons,
organisations or enterprises as approved by the Authority.
It takes account of helicopter to STD differences and
the operating and training ability of the organisation,

(e) Право за използване от потребител на оборудване за комплексна летателна подготовка (право
на STD). Степента, до която дадено оборудване за
комплексна летателна подготовка със специфично ниво на окачествяване може да се използва от
лица, организации или предприятия с одобрението
на въздухоплавателната администрация. Отчита
различията на вертолета спрямо оборудването за
комплексна летателна подготовка, както и учебните
възможности на организацията.

(f) Synthetic Training Device Operator (STD Operator) .
That person, organisation or enterprise directly responsible
to the Authority for requesting and maintaining the
qualification of a particular STD.

(f) Оператор на оборудване за комплексна летателна подготовка (оператор на STD). Лицето,
организацията или предприятието, което пряко
отговаря пред въздухоплавателната администрация за кандидатстване и поддържане на ниво на
окачествяване за дадено оборудване за комплексна
летателна подготовка.

(g) Synthetic Training Device User (STD User). The (g) Потребител на оборудване за комплексна
person, organisation or enterprise requesting training, летателна подготовка ( потребител на STD). Лиtesting and checking credits through the use of an STD. цето, организацията или предприятието, което
кандидатства за кредити за обучение, проверка и
полагане на изпити чрез използване на оборудване
за летателна подготовка.
(h) Synthetic Training Device Qualification (STD (h) Окачествено равнище на оборудване за комQualification). The level of technical ability of an STD плексна летателна подготовка (окачествено равнище
as defined in the compliance document.
на STD). Нивото на техническите възможности на
оборудване за комплексна летателна подготовка,
както е определено в документа за съответствие
с изискванията.
(i) Qualification Test Guide (QTG). A document designed
to demonstrate that the performance and handling
qualities of an STD agree within prescribed limits with
those of the helicopter and that all applicable regulatory
requirements have been met. The QTG includes both the
helicopter and STD data used to support the validation.

(i) Инструкции за тест за окачествяване (QTG).
Документ, предназначен да демонстрира, че предписаните ограничения във връзка с работните
качества и характеристиките за управление на
оборудване за комплексна летателна подготовка
отговарят на онези за вертолета и че всички приложими регламентирани изисквания са изпълнени.
Инструкциите за теста за окачествяване включват
данни за вертолета и за оборудването за комплексна летателна подготовка, които се използват за
доказване на годност.

JAR-STD 1H.010 Implementation
JAR-STD Part 1H will be implemented on 1 April
2001 whereupon national arrangements, procedures
and Qualification Certificates shall fully comply with
JAR-STD 1H criteria.

JAR-STD 1Н.010 Влизане в сила
JAR-STD Част 1H ще влезе в сила на 1 април 2001
година, след което националните мерки, процедури
и удостоверения за окачествяване се съгласуват
изцяло с критериите на JAR-STD 1H.

SUBPART C – HELICOPTER FLIGHT SIMULATORS Част С – ПИЛОТАЖНИ ТРЕНАЖОРИ ЗА ВЕРТОЛЕТИ
JAR-STD 1H.015 Application for Flight Simulator JAR-STD 1Н.015 Заявление за окачествяване на
Qualification
пилотажен тренажор
(See AMC STD 1H.015) (See IEM STD 1H.015)
(a) The operator of a Flight Simulator requiring evaluation (а) Оператор на пилотажен тренажор, който иска
of this simulator shall apply to the Authority giving 3 оценка на този тренажор, подава заявление до възmonths notice,
духоплавателната администрация, като уведоми 3
месеца предварително.
(b) A Flight Simulator Qualification Certificate shall be (b) Удостоверение за окачествяване на пилотажен
issued following satisfactory completion of an evaluation тренажор се издава непосредствено след завършване
by the Authority.
на оценяването от страна на въздухоплавателната
администрация.
JA R- S T D 1 H.0 2 0 Va l id it y of F l ig ht Si mu lator
Qualification
(a) A Flight Simulator qualification is valid for 12 months
unless otherwise specified by the Authority,

JAR-STD 1Н.020 Валидност на удостоверението за
окачествяване на пилотажния тренажор
(а) Удостоверението за окачествяване на пилотажния
тренажор е валидно 12 месеца, освен ако не е посочено друго от въздухоплавателната администрация.
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(b) A Flight Simulator qualification test for revalidation
may take place at any time within the 60 days prior the
expiry of the validity of the qualification document. The
new period of validity shall continue from the expiry
date of the previous qualification document,
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(b) Тест за повторно потвърждаване на удостоверението за окачествяване на оборудване за комплексна
летателна подготовка може да се проведе по всяко
време в рамките на 60-те дни, предшестващи изтичането на валидността на документа за окачествяване. Новият период на валидност продължава
от датата на изтичане на предходния документ за
окачествяване.

(c) The Authority may refuse, revoke, suspend or vary (c) Въздухоплавателната администрация може да
a Flight Simulator qualification, if the requirements of отказва, отменя, прекратява и променя удостовеJAR-STD 1H are not satisfied.
рения за окачествяване на пилотажен тренажор,
ако изискванията на JAR-STD 1Н не са изпълнени.
JAR-STD 1H.025 Rules governing Flight Simulator
Operators
(See AMC STD 1H.025 The operator of a Flight
Simulator shall demonstrate his capability to maintain
the performance, functions and other characteristics
specified for the Flight Simulator Qualification Level
as follows:

JAR-STD 1A.025 Правила, по които се ръководят
операторите на пилотажни тренажори
Операторът на пилотажен тренажор демонстрира
способността си да поддържа експлоатацията,
функциите и другите характеристики, посочени
за окачественото ниво на пилотажния тренажор,
както следва:

(a) Quality System
(1) A Quality System shall be established and a Quality
Manager designated who shall monitor compliance
with, and the adequacy of, procedures required to
ensure the maintenance of the Qualification Level of
FS. Compliance monitoring shall include a feed-back
system to the Accountable Manager to ensure corrective
action as necessary.

(а) Система за качество
(1) Създава се система за качество и се определя
ръководител по качеството, който да контролира
спазването и пригодността на процедурите, които
са необходими да осигурят поддържането на окачественото ниво пилотажен тренажор. Контролирането
на спазването на процедурите включва система за
обратна връзка с отговорния ръководител с цел
осигуряване на необходимите коригиращи действия.

(2) The Quality System shall include a Quality Assurance
Programme that contains procedures designed to
verify that the specified performance, functions and
characteristics are being conducted in accordance with
all applicable requirements, standards and procedures.

(2) Системата за качество включва програма за
осигуряване на качеството, която съдържа процедури, създадени с цел да се провери дали работата,
функциите и характеристиките на оборудването
са съобразени с всички прилагани изисквания,
стандарти и процедури.

(3) The Quality System and the Quality Manager shall (3) Системата за качество и ръководителят по
be acceptable to the Authority.
качество трябва да бъдат приемливи за въздухо
плавателната администрация.
(4) The Quality System shall be described in relevant
documentation,
(b) Updating. Maintain a link with manufacturers to
incorporate important modifications, especially:

(4) Системата за качество се описва в съответната
документация.
(b) Актуализиране. Поддържане на връзка с производителите с цел внедряване на важни модификации, особено:

(1) Helicopter modifications, whether or not enforced
by an airworthiness directive, which are essential for
training, testing and checking shall be introduced into
all affected Flight Simulators.

(1) Модификации на вертолета, които са наложени
или не от директива за летателна годност, които са
съществени за подготовката и проверката, се въвеждат при всички засегнати пилотажни тренажори.

(2) Modification of Flight Simulators, including motion (2) Модификация на пилотажни тренажори, вклюand visual systems:
чително системи за движение и визуални системи:
(i) Where applicable and essential for training, testing
and checking, STD operators shall update their Flight
Simulators (for example in the light of data revisions).
Modifications of the Flight Simulator hardware and
software, which affect flight, and ground handling and
performance or any major modifications of the motion or
visual system shall be evaluated to determine the impact
on the original qualification criteria. If necessary, STD
operators shall prepare amendments for any affected
Validation Tests. The STD operator shall test the Flight
Simulator to the new criteria,

(i) Където е приложимо и съществено за подготовката и проверката, операторите на оборудване за
комплексна летателна подготовка осъвременяват
своите пилотажни тренажори (например в светлината на проверка на данните). Модификациите на
хардуера и софтуера на пилотажните тренажори,
които оказват влияние на полета, на управлението
на земята и на технологичността или на някоя от
основните модификации на система за движение или
визуална система, ще бъдат подлагани на оценка за
определяне на въздействието върху оригиналните
критерии за окачествяване. Ако е необходимо,
операторите на оборудване за комплексна летателна подготовка подготвят изменения за всеки
засегнат тест за доказване на годност. Операторът
на оборудване за комплексна летателна подготовка
ще проведе изпитания на пилотажните тренажори
по новите критерии.
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(ii) На въздухоплавателната администрация ще
бъде докладвано предварително за всякакви важни
изменения, за да се определи дали проведените изпитания от оператора на оборудване за комплексна
летателна подготовка са задоволителни. Специална
оценка може да се наложи на тренажора преди
връщането му в системата за подготовка след извършването на модификацията.

(c) Installations. Ensure that the Flight Simulator is (с) Инсталации: Осигурява се разполагането на
located in a suitable environment, which supports safe пилотажния тренажор в подходяща среда, която
and reliable operation.
подпомага безопасната и надеждна експлоатация.
(1) The STD operator shall ensure that the Flight Simulator
and its installation comply with the local, country or
state regulations for health and safety. However as a
minimum the following shall be addressed:

(1) Операторът на оборудване за комплексна летателна подготовка осигурява съответствие на
пилотажния тренажор и неговата инсталация с
местните наредби или тези на страната или щата
за здравеопазване и безопасност. Но въпреки това
като минимум се обръща внимание на следното:

(i) Flight Simulator occupants and maintenance personnel
shall be briefed on simulator safety to ensure that they
are aware of all safety equipment and arrangement in
the simulator in case of emergency,

(i) Тези, които се намират в пилотажния тренажор, и персоналът за техническото му обслужване
получават подходящ инструктаж за безопасна работа с цел осигуряване на тяхното запознаване с
оборудването за безопасност и реда в пилотажния
тренажор в аварийни случаи,

(ii) Adequate fire/smoke detection, warning and (ii) Подходящи системи за откриване на огън/дим,
suppression arrangements to ensure the safe passage мерки за предупреждение и потушаване на пожар с
of personnel from the Flight Simulator,
цел осигуряване безопасното излизане на персонала
от пилотажния тренажор.
(iii) Adequate protection against electrical, mechanical,
hydraulic and pneumatic hazards – including those arising
from the control loading & motion systems to ensure
the maximum safety of all personnel in the vicinity of
the simulator,

(iii) Подходящо предпазване срещу електрически,
механически, хидравлични и пневматични опасности, включително онези, които възникват вследствие
на контролно натоварване и от системите за движение за осигуряване максимална безопасност за
всички лица в близост до пилотажния тренажор.

(iv) Other items:

(iv) Други елементи:

(A) Two-way communication system which remains (А) Двупосочна комуникационна система, която
operational in the event of total power failure.
продължава да функционира в случай на пълно
прекъсване на енергозахранването;
(B) Emergency lighting.
(В) Аварийно осветление;
(C) Escape exits & facilities.
(С) Аварийни изходи и съоръжения;
(D) Occupant restraints (seat, seat belts...)

(D) Ограничители за намиращите се в тренажора
(седалки, колани за седалките и т.н.);

(E) External warning of motion and access ramp or (Е) Външна предупредителна сигнализация за
stairs activity
движение и площадка за достъп или дейност по
стълбището;
(F) Danger area markings.
(G) Guard rails and gates.

(F) Маркировка на опасни зони;
(G) Охранителни перила и портали;

(H) Motion & Control Loading Emergency stop controls (Н) Контролни устройства за аварийно спиране на
accessible from pilots and instructor seats.
контролно натоварване (ако има такова), което да е
достъпно от мястото на пилота и на инструктора;
(I) A manual or automatic electrical power isolation (I) Ръчен или автоматичен ключ за изключване на
switch.
електрическата енергия.
(2) The Flight Simulator safety features such as emergency
stops and emergency lighting shall be checked regularly
by the STD operator but in any case at least annually.
These tests shall be recorded.

(2) Характеристиките за безопасност на пилотажния
тренажор като аварийни стоп-устройства и аварийно
осветление се проверяват редовно от оператора на
оборудване за комплексна летателна подготовка,
но при всички случаи най-малко веднъж годишно.
Тези проверки се записват.

JAR-STD 1H.030 Requirements for Flight Simulators JAR-STD 1A.030 Изисквания за пилотажни тренаqualified on or after 1 April 2001
жори (FS), окачествени на или след 1 април 2001 г.
(See Appendix to JAR-STD 1H.030) (See AMC STD
1H.030) (See IEM STD 1H.030)
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(a) Any Flight Simulator submitted for initial evaluation (а) Всеки пилотажен тренажор, представен за пърon or after 1 April 2001, shall be evaluated against JAR- воначално оценяване на или след 1 април 2001 г.,
STD 1H criteria for Qualification Levels A, B, C or D. се оценява по критериите на приложимия JAR-STD
1Н за нива на окачествяване А, B, C или D.
(b) A Flight Simulator shall be assessed in those areas (b) Пилотажният тренажор се оценява в онези
which are essential to completing the flight crew member области, които са съществени за завършване на
training, testing and checking process, including:
подготовката на летателния екипаж и за процеса
на проверка, включително:
(1) Longitudinal, lateral and directional handling (1) Надлъжни, напречни и дирекционни качества
qualities, and
на обработка/обслужване;
(2) Performance on the surface and in the air, and

(2) Функциониране на повърхността на земята и
във въздуха;

(3) Specific operations where applicable, and

(3) Специфични експлоатационни операции, където
има такива;

(4) Cockpit configuration, and

(4) Конфигурация на кабината за екипажа;

(5) Functioning during normal, emergency and, where (5) Функциониране в условията на нормална, свръхapplicable, non normal operation, and
нормална, аварийна и ненормална експлоатация,
ако съществува такава;
(6) Instructor station function and simulator control, and (6) Функции във връзка с мястото на инструктора
и управлението на пилотажния тренажор;
(7) Add itiona l requ i rements depend i ng on the (7) Определени допълнителни изисквания в завиQualification Level and the installed equipment,
симост от нивото на окачествяване и монтираното
оборудване.
(c) The Flight Simulator shall be subjected to:

(с) Пилотажният тренажор се подлага на:

(1) Validation tests, and

(1) Тестове за потвърждаване на годност, и

(2) Functions & Subjective tests as found in the (2) Функционални и субективни тестове, както са
Qualification Test Guide (QTG)
посочени в инструкциите за теста за окачествяване.
(d) Data, which is used to ensure the fidelity of a
Flight Simulator, shall be of a standard that satisfies
the Authority, before the Flight Simulator can gain a
Qualification Level,

(d) Данните, които се използват за осигуряване
на точността на един пилотажен тренажор, са със
стандарт, който удовлетворява въздухоплавателната
администрация преди пилотажният тренажор да
може да получи ниво на окачествяване.

(e) The STD operator shall submit a QTG in a form (е) Операторът на оборудване за комплексна леand manner acceptable to the Authority,
тателна подготовка представя инструкции за тест
за окачествяване във форма и по начин, който е
приемлив за въздухоплавателната администрация.
(f) Upon completion of an initial or upgrade evaluation,
and when all the discrepancies in the QTG have been
addressed to the satisfaction of the authority, the QTG
is approved. After inclusion of the results of the tests
witnessed by the Authority, the approved QTG becomes
the Master QTG (MQTG), which is the basis for the
Flight Simulator qualification evaluations.

(f) Инструкциите за теста за окачествяване ще бъдат
одобрени само след извършване на първоначално
оценяване или оценяване за повишение на нивото
и когато всички несъответствия в инструкциите
за теста за окачествяване са отстранени по един
удовлетворителен за въздухоплавателната администрация начин. След включване на резултатите от
тестове, освидетелствано от въздухоплавателната
администрация, одобрените инструкции за изпита за окачествяване стават главна инструкция за
изпит за окачествяване (MQTG), която е основата
за окачествяване на пилотажен тренажор и за извършването на следващото периодично оценяване
на пилотажния тренажор.

(g) The STD operator shall:

(g) Операторът на оборудване за комплексна летателна подготовка:

(1) Run the complete MQTG progressively between
each annual evaluation by the Authority. Results shall
be dated and retained in order to satisfy both the STD
operator as well as the Authority that simulator standards
are being maintained and,

(1) Изпълнява пълната главна инструкция за изпит
за окачествяване постоянно между всяко годишно
оценяване от страна на въздухоплавателната администрация. Резултатите се отбелязват с дата и се
съхраняват с цел да удовлетворят както оператора
на оборудване за комплексна летателна подготовка,
така и въздухоплавателната администрация, че
стандартите на пилотажния тренажор се поддържат.
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(2) Establish a Configuration Control System to ensure (2) Създава система за контрол на конфигурацията
the continued integrity of the hardware and software с цел да се осигури поддържане на доброто състоqualified.
яние на окачествения хардуер и софтуер.
Appendix 1 to JAR-STD 1H.030 Minimum Flight Приложение 1 към JAR-STD 1Н.030 Минимални
Simulator Requirements
изисквания за пилотажен тренажор
(a) This Appendix describes the minimum Flight Simulator (а) Това приложение описва минималните техниrequirements for qualifying JAA Level A, B, C and D чески изисквания за квалификационни нива на
Flight Simulators.
JAA – A,B,C и D, на пилотажен тренажор.
(1) Each of those four levels carries a technical description (1) Всяко едно от тези четири нива носи подходящо
and it will show in broad terms the training, testing техническо описание и в общи термини показва
and checking credits.
кредитите за подготовка, проверка и тестове.
(2) The training, checking and testing credits do not imply (2) Кредитите за подготовка, проверка и тестове
an automatic Approval for any Flight Simulator User. не означават автоматично ниво на одобрение за
който и да е потребител на пилотажен тренажор.
(3) Specific requirements for the use of the helicopter
or Flight Simulator are determined by the Authority.
Specialized training courses require an adequate standard
of simulation, which will be evaluated by the Authority.

(3) Специфични изисквания за използването на
вертолета или пилотажния тренажор се определят
от Въздухоплавателната администрация. Специализирани курсове на обучение изискват подходящ
стандарт на имитация/симулация, който ще бъде
оценен от Въздухоплавателната администрация.

Note: Certain Flight Simulator and visual system
requirements included in this Appendix shall be
supported with a Statement of Compliance (SOC) and,
in some designated cases, an Objective Test. Compliance
statements shall describe how the requirement was met.

Бележка. Определени изисквания за пилотажния
т рена жор и визуа лните системи, вк лючени в
това приложение, се подкрепят със заявление за
съответствие с изискванията (SOC) и в някои определени случаи с обективен тест. Заявленията за
съответствие с изискванията описват как е било
изпълнено изискването.

Table 1 – Minimum Flight Simulator requirements for Таблица 1 – Минимални технически изисквания за
qualifying JAA Level A, B, C and D Simulators
окачествяване на пилотажни тренажори на JAA,
ниво А, В, С и D
Table 1 Minimum Flight Simulator requirements for qualifying JAA Level А, B, С and D Simulators
Q u a l i f icat ion General Technical Requirements
level
LEVEL A

Credits
(Reserved until classification
by JAR-OPS and JAR-FCL)

(See also IEM STD 1H.030). The lowest level of simulator technical Suitable for: Reserved
complexity. An enclosed full-scale replica of the helicopter cockpit/
flight deck with representative pilots seats. including simulation of
all systems, instruments,. navigational equipment, communications
and caution and warning systems.
An Instructor‘s station with seat shall be provided and at least
one additional seat for inspectors/observers.
Static control forces and displacement characteristics shall
correspond to that of the replicated helicopter and they shall
reflect the helicopter under the same static flight conditions.
Representative/generic aerodynamic data tailored to the specific
helicopter type with fidelity sufficient to meet the Objective Tests
may be used. Functions and Subjective Tests are allowed. Generic
Ground Effect and ground handling models are permitted.
Motion. visual and sound systems sufficient to support the training,
testing and checking credits sought are required.
A motion system having a minimum of three degrees of freedom
(pitch, roll, and heave) to accomplish the required training tasks
shall be provided.
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The visual system shall provide at least 45 degrees horizontal and
30 degrees vertical field of view per plot. A night/dusk scene is
acceptable.
The response to control inputs shall not be greater than 150
milliseconds more than that experienced on the helicopter.
LEVEL B

As for Level A plus:
As for Level A plus:
Validation Flight Test Data shall be used as the basics for flight Reserved
and performance and systems characteristics. Additionally ground
handling and aerodynamics programming to include ground
effect reaction and handling characteristics shall be derived from
validation Flight Test Data.
A reduced six-axis motion performance envelope is acceptable.
The visual system shall provide at least 75 degrees horizontal and
40 degrees vertical field of view per pilot.

LEVEL C

The second highest Level of simulator performance.
As for Level B plus:
As for Level В plus:
Reserved
A Daylight/Dusk/Night Visual system is required with a continuous
field of view per pilot of not less than 150 degrees horizontal
and 40 degrees vertical.
The sound simulation shall include the sounds of precipitation
and significant helicopter noises perceptible to the pilot and shall
be able to reproduce the sounds of a crash landing.
The response of control inputs shall not be greater than 100
milliseconds more than that experienced on the helicopter.
Turbulence and other atmospheric models shall be provided to
support the training, testing and checking credit sought.

LEVEL D

The highest Level of simulator performance.
As for Level C plus:
As for Level C plug:
Reserved
A fell Daylight/Dusk/Night visual system is required with a
continuous field of view per pilot of not less than 180 degrees
horizontal and 60 degrees vertical and there shall be
complete fidelity of sounds and motion buffets.

Таблица 1 – Минимални технически изисквания за окачествяване на пилотажни тренажори на
JAA, ниво А, В, С и D
Квалификационно ниво

Общи технически изисквания

НИВО A

(Виж също и IEM STD 1H.030). Най-ниско ниво на тех- Подходящ за: Запазено.
ническа сложност на пилотажен тренажор. Приложено
пълно, в цял мащаб, точно копие на кабина за екипажа/
пилотска кабина на вертолет с представителни места за
пилотите, включително моделиране на всички системи,
прибори, навигационно оборудване, комуникации и система
за оповестяване и система за предупредителна сигнализация. Осигурява се работно място за инструктора с места
за сядане, както и места за членовете на екипажа и едно
място за инспектори/проверяващи. Статичните усилия в
системата за управление и характеристиките на отклонение
трябва да съответстват на тези на имитирания вертолет и
те трябва да отразяват вертолета при същите статични условия на полет. Позволява се използването на специфични
за дадения клас представителни/обобщаващи данни според
конкретния тип вертолет с точност, достатъчна за изискванията на обективните изпитания.
Разрешени са общ ефект от влиянието на земята и модели
на наземно управление. Изискват се системи за движение,
визуални системи и звукови системи, които са достатъчни
да подкрепят исканите кредити за подготовката, изпитването и проверката. Осигурява се система за движение,
която има най-малко три степени на свобода (пространствено положение, разбег и издигане) за осъществяване на
изискваните учебни задачи. Визуалната система трябва да
осигурява най-малко 45 градуса хоризонтално и 30 градуса
вертикално полезрение за всеки пилот. Условия при здрач и
нощни условия са също приемливи. Реакцията на усилията
за управление на входа няма да надхвърля с повече от 150
милисекунди реакцията, която се наблюдава на вертолета.

Кредити (запазено до класификация от JAR-OPS и
JAR-FCL)
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НИВО В

Както за ниво А, плюс:
Както за ниво А, плюс:
Потвърждаващи данни от летателно изпитание се използват Запазено
като основа за определяне на летателните, технологичните
и системните характеристики. Допълнително от потвърждаващите данни от летателно изпитание се извлича програмиране за наземно управление и аеродинамика, което
да включва реакция на ефекта на влияние на земята и
характеристики на пилотиране.
Намален технологичен диапазон на движение на шест оси
е приемлив. Визуалната система трябва да осигурява наймалко 75 градуса хоризонтално и 40 градуса вертикално
полезрение за всеки пилот.

НИВО С

Второто най-високо ниво за технологически качества на Как то за ниво В, плюс:
пилотажен тренажор.
Запазено.
Както за ниво В, плюс:
Изисква се визуална система за наблюдение на дневна
светлина, при смрачаване/здрач и през нощта, която да има
такова постоянно поле на видимост, което да осигурява за
всеки пилот не по-малко от 150 градуса хоризонтално и 40
градуса вертикално поле на видимост.
Звуковото моделиране/имитация включва звуковете от валежи и други значителни шумове/звукове във вертолета,
които се долавят от пилота; трябва да има възможност за
възпроизвеждане на звукове от аварийно кацане. Реакцията
на усилията за управление на входа няма да надхвърля с
повече от 100 милисекунди реакцията, която се наблюдава
на вертолета. Турбулентност и други атмосферни модели
се осигуряват за подпомагане на обучението, тестването и
проверката за исканите кредити.

НИВО D

Най-високо ниво за технологически качества на пилотажен Както за ниво С, плюс:
тренажор.
Запазено.
Както за ниво С, плюс:
Изисква се визуална система за наблюдение на дневна
светлина, при смрачаване/здрач и през нощта, която да има
такова постоянно поле на видимост, което да осигурява за
всеки пилот не по-малко от 180 градуса хоризонтално и
60 градуса вертикално поле на видимост; изисква се напълно точно пресъздаване на шумове и друсане по време
на движение.

JAR-STD 1H.035 Requirements for Flight Simulators JAR-STD 1Н.035 Изисквания за пилотажни треapproved or qualified before 1 April 2001(See AMC STD нажори (FS), одобрени или окачествени преди
1H.035)
1 април 2001 г.
(a) Flight Simulators approved or qualified in accordance
with national regulations of JAA Members States before
(date of implementation) either will be re-categorised or will
continue to maintain their Approval under the Grandfather
Rights provision, in accordance with subparagraphs (c)
and (d) below,

(а) Пилотажни тренажори, одобрени или окачествени с националните регламенти на страни
те – членки на JAA, преди дата на влизане в
сила, ще бъдат или прекатегоризирани, или ще
продължат да поддържат своето одобрение по
силата на клаузата за „правата на дядото“ в
съответствие с подпараграфи (с) и (d) по-долу.

(b) Re-categorised simulators will be qualified in accordance (b) Прекатегоризирани пилотажни тренажори се
with JAR-STD 1H.030.
окачествяват в съответствие с JAR-STD 1Н.30.
(c) Flight Simulators that are not recategorised but that
have a primary reference document used for their testing
may be qualified by the Authority to an equivalent JARSTD Qualification Level, either AG, BG, CG or DG. These
Qualification Levels refer to similar credits achieved by
JAR-STD Levels A, B, C & D.

(с) Пилотажни тренажори, които не са прекатегоризирани, но които имат първоначален
документ, използван за тяхното тестване, могат
да бъдат окачествени от въздухоплавателната
администрация на еквивалентно на JAR-STD
ниво на окачествяване – AG, BG, CG или DG.
Тези нива на окачествяване се отнасят за подобни кредити, получени по нива A, B, C и D
на JAR-STD.

(1) To gain and maintain an equivalent Qualification Level,
these Flight Simulators shall be assessed in those areas
which are essential to completing the flight crew member
training, testing and checking process, including:

(1) За получаване и запазване на еквивалентно
ниво на окачествяване тези пилотажни тренажори се оценяват в онези области, които са
съществени за завършване на подготовката на
членовете на летателния екипаж и за процеса
на проверка, включително:

БРОЙ 86

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

(i) Longitudinal, lateral and directional handling qualities, (i) Надлъжни, напречни и дирекционни качества
and
на обработка/обслужване;
(ii) Performance on the surface and in the air, and

(ii) Работа на повърхността на земята и във
въздуха;

(iii) Specific operations where applicable, and

(iii) Специфични експлоатационни операции,
където има такива;

(iv) Cockpit configuration, and

(iv) Конфигурация на кабината за екипажа;

(v) Functioning during normal, abnormal, emergency and, (v) Функциониране в условията на нормална,
where applicable non normal operation, and
свръхнормална, аварийна и ненормална експлоатация, ако съществува такава;
(vi) Instructor station function and simulator control, and (vi) Функции във връзка с мястото на инструктора и управлението на пилотажния тренажор;
(vii) Certain additional requirements depending on the (vii) Допълнителни изисквания в зависимост
Qualification Level and the installed equipment.
от нивото на окачествяване и монтираното
оборудване.
(2) The Flight Simulator shall be subjected to:

(2) Пилотажният тренажор се подлага на:

(i) Validation Tests, and

(i) Тестове за потвърждаване на годност, и

(ii) Functions and Subjective Tests,

(ii) Функционални и субективни тестове.

(d) Flight Simulators that are not recategorised and that
do not have a primary reference document used for their
testing shall be qualified by special arrangement. Such Flight
Simulators will be issued with Special Categories and shall
be subjected to the same Functions and Subjective Tests
referred to in sub-paragraph (c) (2) (ii) above. In addition
any previously recognized Validation Test shall be used.

(d) Пилотажни тренажори, които не са категоризирани и които нямат първоначален документ,
използван за тяхното тестване, се окачествяват
чрез специални процедури. На такива пилотажни тренажори се издават специални категории
и се подлагат на същите функции и субективни
тестове, които се посочват в подпараграф (с)(2)
(ii) по-горе. В допълнение се използва и всеки
преди признат тест за доказване на годност.

JAR-STD 1H.040 Changes to Qualified Flight Simulators JAR-STD 1Н.040 Промени в окачествени пилотажни тренажори
(a) Requirement to notify major changes to a Flight (а) Изискване за съобщаване на значими проSimulator. The operator of a Flight Simulator shall inform мени в пилотажен тренажор. Операторът на
the Authority of proposed major changes such as:
окачествено оборудване за комплексна летателна
подготовка информира въздухоплавателната
администрация за предложени значими промени като:
(1) Helicopter modifications which could affect Flight (1) Модификации в хеликоптера, които биха
Simulator qualification, and
могли да окажат влияние върху окачествяването
на пилотажния тренажор.
(2) Flight Simulator hardware and/or software modifications (2) Модификации в хардуера и/или софтуера
which could affect the handling qualities, performances or на пилотажния тренажор, които биха могли да
system representations, and
окажат влияние върху характеристиките му на
управление, работа или представяне на системите.
(3) Relocation of the Flight Simulator, and

(3) Преместване на пилотажния тренажор на
друго място.

(4) Any deactivation of the Flight Simulator.

(4) Всяко спиране/деактивиране на пилотажния
тренажор.

Note: The Authority may complete a special evaluation Бележка. Въздухоплавателната организация може
following major changes or when a Flight Simulator appears да направи специална оценка след значителни
not to be performing at its initial Qualification Level,
промени или когато даден пилотажен тренажор
има съмнения, че не работи на първоначално
окачественото ниво.
(b) Upgrade of a Flight Simulator A Flight Simulator
may be upgraded to a higher Qualification Level. Special
evaluation is required before the award of a higher Level
of Qualification.

(b) Повишаване нивото на пилотажен тренажор. Нивото на пилотажния тренажор може
да се променя на по-високо такова. Изисква се
извършване на специална оценка преди присъждане на по-високо ниво на окачествяване.
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(1) If an upgrade is proposed the STD operator shall seek
the advice of the Authority and give full details of the
modifications. If the upgrade evaluation does not fall upon
the anniversary of the original qualification date, a special
evaluation is required to permit the Flight Simulator to
continue to qualify even at the previous level.

(1) Ако се предложи повишаване на нивото, операторът на оборудване за комплексна летателна
подготовка се консултира с въздухоплавателната
администрация и представя пълни подробности
за модификациите. Ако оценката за повишаване
на нивото не съвпада с датата, на която е направено първоначалното окачествяване, се изисква
извършване на специална оценка за даване на
разрешение пилотажният тренажор да продължи
да има ниво на окачествяване, като може да се
запази и предишното ниво.

(2) In the case of a Flight Simulator upgrade, a STD
operator shall run all Validation Tests for the requested
Qualification Level. Validation Test results offered in a
test guide for previous initial or upgrade evaluation shall
not be used to validate Flight Simulator performance in a
test guide offered for a current upgrade.

(2) В случай на повишаване на нивото на пилотажните тренажори операторът на оборудване за
комплексна летателна подготовка ще извърши
всички изпитания за потвърждаване на нивото
на окачествяване, за което се кандидатства. Резултати от изпитания за потвърждаване на ниво
на окачествяване, които се дават в инструкции
за изпитания за предишно първоначално окачествяване или окачествяване за повишаване на
нивото, не могат да се използват за доказване
експлоатационните възможности на тренажора
в инструкции за изпитания, които се дават за
текущо/сегашно повишаване на нивото на окачествяване.

(c) Relocation of a Flight Simulator:

(с) Преместване на пилотажен тренажор

(1) In instances where a Flight Simulator is moved to a new (1) В случаите, когато даден пилотажен тренажор
location, the Authority shall be advised before the planned се премества на ново място, въздухоплавателната
activity along with a schedule of events related thereto.
администрация се уведомява предварително за
извършването на такива дейности, като є се
представя график за извършване на дейностите,
свързани с преместването.
(2) Prior to returning the Flight Simulator to service at
the new location the STD operator shall perform at least
one third of the Validation Tests (if any), and Functions
and Subjective Tests to ensure that the Flight Simulator
performance meets its original qualification standard. A
copy of the test documentation shall be retained with the
Flight Simulator records for review by the Authority.

(2) Преди повторно пускане на пилотажния
тренажор в действие на новото място операторът на оборудване за комплексна летателна
подготовка извършва най-малко една трета от
изпитанията за доказване на годност (ако има
такива) и функционални изпитания и субективните тестове, за да се увери, че работата
на пилотажния тренажор отговаря на неговия
оригинален стандарт на окачествяване. Копие от
документацията за изпитания и тестове се пази
в архива на пилотажния тренажор за проверка
от въздухоплавателната администрация.

(3) At the discretion of the Authority, the Flight Simulator (3) По решение на въздухоплавателната адмиshall be subject to an evaluation in accordance with its нистрация пилотажният тренажор се подлага
original JAA qualification criteria,
на оценяване в съответствие с първоначалните
критерии на JAA за окачествяване.
(d) Deactivation of a currently qualified Flight Simulator. (d) Спиране на пилотажен тренажор, който
понастоящем е окачествен.
(1) In the event an STD operator plans to remove a Flight
Simulator from active status for prolonged periods, the
Authority shall be notified and suitable controls established
for the period the Flight Simulator is inactive.

(1) При условие, че операторът на оборудване
за комплексна летателна подготовка планира
да извади пилотажен тренажор от активното му
състояние на работа за продължителен период
от време, въздухоплавателната администрация
се уведомява за това и се определят подходящи
контролни мероприятия за периода, през който
пилотажният тренажор няма да работи.

(2) The STD operator shall arrange an understanding with (2) Операторът на оборудване за комплексна
the Authority to ensure that the Flight Simulator can be летателна подготовка договаря с въздухоплаваrestored to active status at its original Qualification Level. телната администрация процедура, с която се
дава гаранция, че пилотажният тренажор може
да бъде върнат към работното му състояние на
първоначалното ниво на окачествяване.
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JAR-STD 1H.045 Interim Flight Simulator Qualification JAR-STD 1Н.045 Временно ниво на окачествяване
(See AMC STD 1H.045), (See IEM STD 1H.045)
на пилотажен тренажор
(a) In case of new helicopter development programmes (а) В случаите с нови програми за вертолета се
special arrangements shall be made to enable an interim вземат специални мерки за достигане на вреQualification Level to be achieved,
менно ниво на окачествяване.
(b) The Authority will decide requirements, details relating (b) Въздухоплавателната администрация опреto the issue and the period of validity of an interim деля изискванията, съответните подробности
Qualification Level,
и срока на валидност за временното ниво на
окачествяване.
(c) The maximum interim Qualification Level shall be (с) Максималното временно ниво на окачествяQualification Level C.
ване ще бъде ниво на окачествяване С.
JAR-STD 1H.050 Transferability of Flight Simulator JAR-STD 1Н.050 Възможност за прехвърляне на
Qualification
удостоверение за окачествяване на пилотажен
тренажор
(a) When there is a change of STD operator, the new STD (a) При смяна на оператора на оборудване за
operator shall advise the Authority in advance in order комплексна летателна подготовка новият опеto agree upon a plan of transfer of the Flight Simulator, ратор уведомява за това въздухоплавателната
администрация предварително, за да се съгласува
план за прехвърляне на пилотажния тренажор.
(b) At the discretion of the Authority, the Flight Simulator (b) По решение на въздухоплавателната адмиshall be subject to an evaluation in accordance with its нистрация пилотажният тренажор се подлага
original JAA qualification criteria,
на оценяване в съответствие с първоначалните
критерии на JAA за окачествяване.
(c) Provided that the Flight Simulator performs to its original (с) При условие, че пилотажният тренажор раstandard, its original Qualification Level shall be restored. боти на нивото на първоначалния си стандарт,
нивото му на окачествяване се възобновява.
SECTION 1 – REQUIREMENTS

РАЗДЕЛ 1 – ИЗИСКВАНИЯ

1 GENERAL 1.1 This Section contains the requirements for
Flight & Navigation Procedures Trainers. 2 PRESENTATION
2.1 The requirements of JAR-STD 3A are presented in
two columns on loose pages, each page being identified
by the date of issue or the change number under which
it is amended or reissued. 2.2 Subheadings are in italic
typeface. 2.3 Explanatory notes not forming part of the
requirements appear in smaller typeface. 2.4 New, amended
and corrected text will be enclosed within heavy brackets
until a subsequent ‘change‘ is issued.

1 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1 Настоящият раздел
съдържа изискванията за тренажор за отработване на техниката за пилотиране и навигация
2. ПРЕДСТАВЯНЕ 2.1. Изискванията на JAR-STD
са представени в две колони върху незалепени
страници, като на всяка страница е отбелязана
датата на издаване и номерът на поправката, под
който документът е изменен или преиздаден. 2.2.
Подзаглавията се дават в курсив. 2.3. Обяснителните бележки, които не са част от изискванията,
се дават с по-малки букви. 2.4. Нов, изменен или
коригиран текст се дава ограден в средни скоби
до издаването на следващото „изменение“.

SUBPART A – APPLICABILITY

ПОДРАЗДЕЛ А – ПРИЛОЖИМОСТ

JAR-STD 3A.001 Applicability

JAR-STD 3A.001 Приложимост

JAR-STD 3A applies to those persons, [organizations or
enterprises (FNPT operators) seeking qualification of
Flight S Navigation Procedures Trainers (FNPT). FNPT
users also shall gain approval to use the FNPT as part of
their approved training programmes despite the fact that
the FNPT has been previously qualified. Although this
document inter alia provides guidance for FNPT users,
precise details of such approvals are contained in JAR-FCL
and other applicable documents.]

JAR-STD 3А се прилага за онези лица, организации или предприятия, които са оператори
на тренажори за отработване на техниката за
пилотиране и навигация и които искат окачествяване на такива тренажори. Потребителите
на тренажори за отработване на техниката за
пилотиране и навигация получават право да
използват тези тренажори като част от техните
одобрени програми за обучение, независимо от
факта, че тренажорът за отработване на техниката за пилотиране и навигация е бил окачествен
по-рано. Независимо, че настоящият документ,
между другото, дава материал с инструкции за
тези, които използват тренажора за отработване
на техниката за пилотиране и навигация, точните
подробности за това право се дават в JAR-FCL
и други приложими документи.

SUBPART B – GENERAL

ПОДРАЗДЕЛ В – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

JAR-STD 3A.005 Terminology

JAR-STD 3А.005 Терминология
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(See AMC STD 3A.005) Because of the technical complexity
of Flight Simulator, Flight Training Device (FTD) and FNPT
qualification, it is essential that standard terminology is used
throughout. The following terms and abbreviations [shall]
be used in order to [comply with JAR-STD. Further terms
and abbreviations are contained in AMC STD 3A.005.] [

(Виж AМС STD 3А.005)
Поради техническата сложност на окачествяването на пилотажния тренажор, оборудването
за летателна подготовка (FTD) и тренажора за
отработване на техниката за пилотиране и навигация (FNPT) от особена важност е използването
на стандартна терминология в целия текст. За
изпълнение на изискванията на JAR-STD се
използват следните основни термини и съкращения. Допълнителни термини и съкращения
се дават в AМС STD 3A.005.

(a) Synthetic Training Device (STD). A training device
which is either a Flight Simulator (FS), a Flight Training
Device (FTD), a Flight & Navigation Procedures Trainer
(FNPT), or an Other Training Device (OTD).

(а) Оборудване за комплексна летателна подготовка (STD). Оборудване за подготовка, което
е или пилотажен тренажор (FS), оборудване
за летателна подготовка (FTD), тренажор за
отработване на техниката за пилотиране и
навигация (FNPT), [или друго оборудване за
подготовка (OTD)].

(b) Flight Simulator (Simulator). A full size replica of a
specific type or make, model and series aeroplane flight
deck, including the assemblage of all equipment and
computer programmes necessary to represent the aeroplane
in ground and flight operations, a visual system providing
an out of the flight deck view, and a force cueing motion
system. It is in compliance with the minimu m standards
for Flight Simulator qualification.

(b) Пилотажен тренажор (FS). Точно копие в
пълни размери на конкретен тип или марка,
модел и серия самолетна кабина за екипажа,
включително окомплектовка на цялото оборудване и компютърни програми, необходими
за представяне на самолета в експлоатационни
условия на земята и във въздуха, визуална система, която осигурява видимост навън от кабината
за екипажа, и система за движение със силов
ориентир. Тренажорът отговаря на изискванията
на минималните стандарти за окачествяване на
пилотажен тренажор.

(c) Flight Training Device (FTD). A full size replica of
an aeroplane‘s instruments, equipment, panels and controls
in an open flight deck area or an enclosed aeroplane
flight deck, including the assemblage of equipment and
computer software programmes necessary to represent the
aeroplane in ground and flight conditions to the extent of
the systems installed in the device. It does not require a
force cueing motion or visual system. It is in compliance
with the minimum standards for a specific FTD Level of
Qualification.

(c) Оборудване за летателна подготовка (FTD).
Точно копие в пълни размери на самолетни прибори, оборудване, табла и уреди за управление в
отворена зона с кабина за екипажа , включително
окомплектовка на цялото оборудване и компютърни програми, необходими за представяне на
самолета в летателни условия на земята и във
въздуха до степен, осигурявана от монтираните
в оборудването системи. Това оборудване не се
нуждае от визуална система и система за движение със силов ориентир. Оборудването отговаря
на изискванията на минималните стандарти за
специфично ниво на окачествяване на оборудване
за летателна подготовка.

(d) Flight and Navigation Procedures Trainer – Type II
(FNPT II). A ground based training device which represents
the flight deck environment of a multi-engine aeroplane
type or class to the ext ent that the systems appear to
function as in an aeroplane. It incorporates a visual system
providing an out of the flight deck view.

(d) Тренажор за отработване на техниката за
пилотиране и навигация – Тип ІІ (FNPT ІІ).
Оборудване за подготовка с наземно базиране,
което пресъздава средата на кабината за екипажа/
пилотската кабина на тип или клас самолети с
няколко двигателя до степен, до която системите
функционират в самолета. Тренажорът включва
визуална система, която позволява наблюдение
извън пилотската кабина.

(e) Flight and Navigation Procedures Trainer – Type I (e) Тренажор за отработване на техниката за
(FNPT I). A ground based training device which represents пилотиране и навигация – Тип І (FNPT І). Обоthe flight deck environment of a class of aeroplanes.
рудване за подготовка с наземно базиране, което
пресъздава средата на кабината за екипажа/
пилотската кабина на клас самолети.
(f) Other Training Device (OTD). A training aid other
than Flight Simulator, Flight Training Device or Flight &
Navigation Procedures Trainer which provides for training
where a complete flight deck environment is not necessary.

(f) Друго оборудване за подготовка (OTD). Средство за подготовка, което се различава от пилотажен тренажор (FS), оборудване за летателна
подготовка (FTD), или тренажор за отработване
на техниката за пилотиране и навигация (FNPT),
което осигурява подготовката там, където не е
необходима пълна среда на кабината на екипажа.
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(g) Synthetic Training Device Approval (STD Approval).
The extent to which an STD of a specified Qualification
Level may be used by persons, organisations or enterprises
as approved by the Authority. It takes account of aeroplane
to STD differences and the operating and training ability
of the organisation.

(g) Право за използване на оборудване за комплексна летателна подготовка (право на STD).
Степента, до която едно оборудване за комплексна
летателна подготовка с дадено квалификационно
ниво може да се използва от лица, организации или предприятия според одобрението на
въздухоплавателната администрация. Отчитат
се различията между самолета и оборудването
за комплексна летателна подготовка, както и
експлоатационните и учебните възможности на
организацията.

(h) Synthetic Training Device Operator (STD Operator). That
person, organisation or enterprise directly responsible to the
Authority for requesting and maintaining the qualification
of a particular STD.

(h) Оператор на оборудване за комплексна летателна подготовка (оператор на STD). Лицето,
организацията или предприятието, което пряко
отговаря пред Въздухоплавателната администрация за кандидатстване и поддържане на
ниво на окачествяване за дадено оборудване за
комплексна летателна подготовка.

(i) Synthetic Training Device User (STD User) . The person, (i) Потребител на оборудване за комплексна
organisation or enterprise requesting training and checking летателна подготовка (потребител на STD). Лиcredits through the use of an STD.
цето, организацията или предприятието, което
кандидатства за кредити за обучение, проверка
и полагане на изпити чрез използване на оборудване за летателна подготовка.
( j) Sy nthetic Trai n i ng Dev ice Qual i fication (ST D (j) Окачествено ниво на оборудване за комплексQualification). The level of technical ability of an STD as на летателна подготовка (окачествено ниво на
defined in the compliance document.
STD). Нивото на техническите възможности на
оборудване за комплексна летателна подготовка,
както е определено в документа за съответствие
с изискванията.
(k) Qualification Test Guide (QTG). A document designed
to demonstrate that the performance and handling qualities
of an STD agree within prescribed limits with those of the
aeroplane and that all applicable regulatory requirements
have been met. The QTG includes both the aeroplane and
STD data used to support the validation.]

(k) Инструкции за тест за окачествяване (QTG).
Документ, предназначен да демонстрира, че предписаните ограничения във връзка с работните
качества и характеристиките за управление на
оборудване за комплексна летателна подготовка отговарят на онези за самолета и че всички
приложими регламентирани изисквания са изпълнени. Инструкциите за теста за окачествяване
включват данни за самолета и за оборудването
за комплексна летателна подготовка, които се
използват за доказване на годност.

JAR-STD 3A.010 Implementation

JAR-STD 3А.010 Влизане в сила

JAR-STD 3A will be implemented on 1 July 1999 whereupon JAR-STD 3A влиза в сила на 1 юли 1999 годиnational arrangements, [procedures and Qualification на, след което националните мерки, процедури
Certificates shall] fully comply with JAR-STD 3A criteria. и сертификати за окачествяване се съгласуват
изцяло с критериите на JAR-STD 3А.
SUBPART C – FLIGHT & NAVIGATION PROCEDURES ПОДРАЗДЕЛ С – ТРЕНАЖОР ЗА ОТРАБОТTRAINERS
ВАНЕ НА ТЕХНИКАТА ЗА ПИЛОТИРАНЕ И
НАВИГАЦИЯ
JAR-STD 3A.015 Application for FNPT Qualification
(See AMC STD 3A.015) (See IEM STD 3A.015)

JAR-STD 3A.015 Заявление за окачествяване
на тренажор за отработване на техниката за
пилотиране и навигация (FNTP)

(a) The operator of an FNPT requiring evaluation of this (а) Оператор на тренажор за отработване на
FNPT [shall] apply to the Authority giving 3 months notice. техниката за пилотиране и навигация (FNTP),
който иска оценка на такъв тренажор, подава
заявление до въздухоплавателната администрация, като уведоми 3 месеца предварително.
(b) An STD (FNPT) Qualification [Certificate will be issued
following satisfactory] completion of an evaluation by the
Authority, (c) Exceptionally, for the initial evaluation of
an FNPT I, the period of notice may be reduced to one
month at the discretion of the Authority.

(b) Удостоверение за окачествяване на оборудване
за комплексна летателна подготовка (тренажор
за отработване на техниката за пилотиране и
навигация (FNTP), ще бъде издадено непосредствено след одобрителната оценка на въздухо-
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плавателната администрация.
В изключителни случаи този срок може да се
намали на един месец по решение на въздухо
плавателната администрация при първоначална
оценка на FNTP І.
JAR-STD 3A.020 Validity of FNPT Qualification

JAR-STD 3A.020 Валидност на удостоверението
за окачествяване на тренажор за отработване
на техниката за пилотиране и навигация (FNTP)

[(a) An FNPT qualification is valid for] 12 months unless (а) Удостоверението за окачествяване на тренаspecified otherwise by the Authority. [(
жор за отработване на техниката за пилотиране
и навигация (FNTP) е валидно 12 месеца, освен
ако не е посочено друго от Въздухоплавателната
администрация.
b) An FNPT qualification test for ] revalidation may take
place at any time within the 60 days prior to the expiry
of the validity of [the qualification document. The new
period of] validity shall continue from the expiry date of
[the previous qualification document.]

(b) Тест за повторно потвърждаване на удостоверението за окачествяване на тренажор за отработване на техниката за пилотиране и навигация
(FNTP) може да се проведе по всяко време в
рамките на 60 дни, предшестващи изтичането
на валидността на документа за окачествяване.
Новият период на валидност продължава от
датата на изтичане на предходния документ за
окачествяване.

(c) The Authority may refuse, revoke, [suspend or vary (c) Въздухоплавателната администрация може
an FNPT qualification, if the] provisions of JAR-STD 3A да отказва, отменя, прекратява и променя удосare not satisfied.
товерения за окачествяване на оборудване за
комплексна летателна подготовка, ако изискванията на JAR-STD 3A не са изпълнени.
JAR-STD 3A.025 Rules governing FNPT Operators
(See AMC STD 3A.025) [The operator of an FNPT shall
demonstrate] his capability to maintain the performance,
functions and other characteristics specified for the FNPT
Qualification Type as follows:

JAR-STD 3A.025 Правила, по които се ръководят
операторите на тренажори за отработване на
техниката за пилотиране и навигация (FNTP)

[(a) Quality System

[(а) Система за качество

(1) A Quality System shall be established and a Quality
Manager designated to monitor compliance with, and the
adequacy of, procedures required to ensure the maintenance
of the Qualification Level of STDs. Compliance monitoring
shall include a feed-back system to the Accountable Manager
to ensure corrective action as necessary.

(1) Създава се система за качество и се определя
ръководител по качеството, който да контролира спазването и пригодността на процедурите,
които са необходими да осигурят поддържането
на окачественото ниво за оборудване за комплексна летателна подготовка. Контролирането
на спазването на процедурите включва система
за обратна връзка с отговорния ръководител с
цел осигуряване на необходимите коригиращи
действия.

(2) The Quality System shall include a Quality Assurance
Programme that contains procedures designed to verify that
the specified performance, functions and characteristics
are being conducted in accordance with all applicable
requirements, standards and procedures.

(2) Системата за качество включва програма
за осигуряване на качеството, която съдържа
процедури, създадени с цел да се провери дали
работата, функциите и характеристиките на
оборудването са съобразени с всички прилагани
изисквания, стандарти и процедури.

Операторът на тренажор за отработване на
техниката за пилотиране и навигация (FNTP)
демонстрира способността си да поддържа експлоатацията, функциите и другите характеристики, посочени за окачественото ниво на типа
на тренажора за отработване на техниката за
пилотиране и навигация (FNTP), както следва:

(3) The Quality System and the Quality Manager shall be (3) Системата за качество и ръководителят по
acceptable to the Authority.
качество трябва да бъдат приемливи за въздухо
плавателната администрация.
(4) The Quality System shall be described in relevant (4) Системата за качество се описва в съответdocumentation.]
ната документация.
(b) Updating and modifications. Maintain a link with (b) Актуализиране и модификации. Поддържане
manufacturers to incorporate important modifications, на връзка с производителите с цел внедряване
especially:
на важни модификации, особено:
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introduced into all affected FNPTs.

С Т Р. 4 9

(1) Модификации на самолета. Модификации
на самолета, наложени или не от директиви за
летателна годност, които са съществени за подготовката и проверката, се въвеждат при всеки
засегнат тренажор за отработване на техниката
за пилотиране и навигация (FNTP).

(2) Modification of FNPTs, including the addition or removal (2) Модификация на тренажори за отработване
of any motion and visual systems (if fitted):
на техниката за пилотиране и навигация (FNTPs),
включително системи за движение и визуални
системи (ако има такива):
[(i) Where applicable, STD operators shall update their
FNPTs (for] example in the light of data revisions).
Modifications of the FNPT hardware and software which
affect flight, performance and systems operation or any
major modifications or removal / addition of the motion or
visual system (if fitted) shall be evaluated to determine the
impact on the original [qualification criteria. If necessary,
STD operators shall prepare amendments for] any affected
Validation Tests. The [STD operator shall test the FNPT
to] the new criteria.

(i) Където е приложимо и съществено за подготовката и проверката, операторите на STD
осъвременяват своя тренажор за отработване на
техниката за пилотиране и навигация (FNTP)
(например в светлината на проверка на данните).
Модификациите на хардуера и софтуера на тренажора за отработване на техниката за пилотиране
и навигация (FNTP), които оказват влияние на
полета, експлоатационните характеристики и
функционирането на системите или на някоя
от основните модификации на система за движение или визуална система (ако има такава),
ще бъде подлагане на оценка за определяне на
въздействието върху оригиналните критерии за
окачествяване. Ако е необходимо, операторите на
оборудване за комплексна летателна подготовка
подготвят изменения за всеки засегнат тест за
доказване на годност. Операторът на оборудване
за комплексна летателна подготовка ще проведе изпитания на тренажора за отработване на
техниката за пилотиране и навигация (FNTP)
по новите критерии.

[(ii) The Authority shall be] advised in advance of any
major changes to determine if a special evaluation of the
FNPT may be necessary prior to returning it to training
following the modification.

(ii) На Въздухоплавателната администрация ще
бъде докладвано предварително за всякакви важ
ни изменения, за да се определи дали се налага
специална оценка на тренажор за отработване
на техниката за пилотиране и навигация (FNTP)
преди връщането му в системата за подготовка
след извършването на модификацията.

[(c) Installations. Ensure that the FNPT is] located in (с) Инсталации: Осигурява се разполагането
a suitable environment which supports safe and reliable на тренажора за отработване на техниката за
operation.
пилотиране и навигация (FNTP) в подходящи
помещения, които осигуряват безопасната и
надеждна експлоатация.
[(1) The STD operator shall ensure] that the FNPT and
its installation comply with the local, country or state
regulations for Health and Safety. However as a minimum
the following shall be addressed:

(1) Операторът на оборудване за комплексна
летателна подготовка осигурява съответствие
на тренажора за отработване на техниката за
пилотиране и навигация (FNTP) и неговата
инсталация с местните наредби или тези на
страната или щата за здравеопазване и безопасност. Но въпреки това, като минимум се обръща
внимание на следното:

(i) FNPT occupants and [maintenance personnel shall (i) Тези, които влизат в тренажора за отработване
receive] adequate briefing on FNPT safety.
на техниката за пилотиране и навигация (FNTP),
и персоналът за техническото му обслужване
получават подходящ инструктаж за безопасна
работа на тренажор за отработване на техниката
за пилотиране и навигация (FNTP)
(ii) Adequate fire/smoke detection, warning and suppression (ii) Подходящи системи за откриване на огън/
arrangements to ensure the safe passage of personnel from дим, мерки за предупреждение и потушаване на
the FNPT.
пожар с цел осигуряване безопасното излизане
на персонала от тренажора за отработване на
техниката за пилотиране и навигация (FNTP).
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(iii) Adequate protection against еlectrical, mechanical,
hydraulic and pneumatic hazards – including those
arising from the motion or control [loading system (where
applicable).]

(iii) Подходящо предпазване срещу електрически, механически, хидравлични и пневматични
опасности, включително онези, които възникват
вследствие на контролно натоварване и от системите за движение (където има такива).

(iv) Other items:

(iv) Други елементи:

(A) Emergency lighting.

(А) Аварийно осветление;

(B) Escape exits & facilities.

(В) Аварийни изходи и съоръжения;

(C) Danger area markings.

(С) Маркировка на опасни зони;

(D) Guard rails and gates.

(D) Охранителни перила и портали;

(E) Control Loading Emergency stop controls (if applicable) (Е) Контролни устройства за аварийно спиране
accessible from either pilot and instructor seats.
на контролно натоварване (ако има такова),
което да е достъпно от мястото на пилота и на
инструктора;
(F) A manual or automatic electrical power isolation switch. (F) Ръчен или автоматичен ключ за изключване
на електрическата енергия.
(2) The FNPT safety features such as emergency stops and
emergency lighting shall [be checked regularly by the STD
operator] but in any case at least annually. These checks
[shall] be recorded.

(2) Характеристиките за безопасност на тренажора за отработване на техниката за пилотиране и
навигация (FNTP) като аварийни стоп устройства
и аварийно осветление [се проверяват редовно от
оператора на оборудване за комплексна летателна
подготовка], но при всички случаи най-малко
веднъж годишно. Тези проверки се записват.

(d) Additional Equipment. Where additional equipment
including Motion or Visual system [has been added by the
STD operator to an] FNPT even though not required for
[qualification, it will be assessed to ensure that] it does
not adversely affect the quality of training. Therefore any
subsequent modification, removal or unserviceability could
affect the [qualification of the device.]

d) Допълнително оборудване. Там, където допълнително оборудване, включително система
за задвижване или визуална система, е било
добавено от оператора на оборудване за комплексна летателна подготовка към тренажора за
отработване на техниката за пилотиране и навигация (FNTP), независимо, че това не се изисква
за окачествяване, то ще бъде оценено, за да се
осигури, че оборудването не оказва отрицателно
въздействие върху качеството на подготовката.
Ето защо всяко преместване, модификация или
невъзможност за сервизно обслужване може да
повлияе върху окачествяването на оборудването.

JAR-STD 3A.030 Requirements for FNPTs Qualified on
or after 1 July 1999
(See Appendix 1 to JAR-STD 3A.030) (See AMC STD
3A.030) (See IEM STD 3A.030)

JAR-STD 3A.030 Изисквания за тренажори за
отработване на техниката за пилотиране и
навигация (FNTP), окачествени на или след
1 юли 1999 г.

(a) Any FNPT submitted for initial evaluation on or after (а) Всеки тренажор за отработване на техниката
1 July 1999, will be evaluated against JAR-STD 3A criteria за пилотиране и навигация (FNTP), представен
for [qualification as Type I or II.]
за първоначално оценяване на или след 1 юли
1999 г., се оценява по критериите на приложимия
JAR-STD 3А за окачествяване като Тип І или ІІ.
(b) An FNPT must be assessed in those areas which are (b) Тренажорът за отработване на техниката за
essential to completing the flight crew member training пилотиране и навигация (FNTP) се оценява в
and testing process, (where applicable) including:
онези области, които са съществени за завършване на подготовката на летателния екипаж и
за процеса на проверка, включително (където
е приложимо):
(1) longitudinal, lateral and directional handling qualities; (1) Надлъжни, напречни и дирекционни качества
на обработка/обслужване;
(2) performance on the surface and in the air;

(2) Функциониране на повърхността на земята
и във въздуха;

(3) specific operations where applicable;

(3) Специфични експлоатационни операции,
където има такива;

(4) cockpit/flight deck configuration;

(4) Конфигурация на кабината за екипажа;

(5) functioning during normal, [abnormal and emergency (5) Функциониране в условията на нормална,
operation;]
свръхнормална, аварийна и ненормална експлоатация, ако съществува такава;
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(6) Функции във връзка с мястото на инструктора
и управлението на тренажора за отработване на
техниката за пилотиране и навигация (FNTP);

(7) certain additional requirements [depending on the (7) Определени допълнителни изисквания в
qualification and the] installed equipment. [(c) The FNPT зависимост от нивото на окачествяване и монshall be subjected to :]
тираното оборудване.
(с) Тренажорът за отработване на техниката за
пилотиране и навигация (FNTP) се подлага на:
(1) Validation Tests, and

(1) Тестове за потвърждаване на годност, и

(2) Functions & Subjective tests as found in the Qualification (2) Функционални и субективни тестове, както
Test Guide (QTG).
са посочени в инструкциите за теста за окачествяване (QTG).
(d) Data which is used to ensure the fidelity of an FNPT (d) Данните, които се използват за осигуряване
[shall] be of a standard that satisfies the Authority, before на точността на един тренажор за отработване
the FNPT can gain a Qualification Level.
на техниката за пилотиране и навигация (FNTP),
са със стандарт, който удовлетворява въздухоплавателната администрация, преди тренажорът
за отработване на техниката за пилотиране и
навигация (FNTP) да може да получи ниво на
окачествяване.
[(e) The STD operator shall submit a QTG] in a form and (е) Операторът на оборудване за комплексна
manner which is acceptable to the Authority,
летателна подготовка представя инструкции за
тест за окачествяване във форма и по начин,
който е приемлив за въздухоплавателната администрация.
(f) The QTG will only be approved after completion of an
initial or upgrade evaluation, and when all the discrepancies
in the QTG have been addressed to the satisfaction of
the Authority. After inclusion of the results of the tests
witnessed by the Authority, the approved QTG becomes the
Master QTG (MQTG), which [is the basis for the FNPT
qualification and subsequent recurrent FNPT evaluations.]

(f) Инструкциите за теста за окачествяване ще
бъдат одобрени само след извършване на първоначално оценяване или оценяване за повишение
на нивото и когато всички несъответствия в
инструкциите за теста за окачествяване са отстранени по един удовлетворителен за въздухоплавателната администрация начин. След включване
на резултатите от тестове, освидетелствано от
въздухоплавателната администрация, одобрените
инструкции за изпита за окачествяване стават
главна инструкция за изпит за окачествяване
(MQTG), която е основата за окачествяване на
тренажора за отработване на техниката за пилотиране и навигация (FNTP) и за извършването на
следващото периодично оценяване на тренажора
за отработване на техниката за пилотиране и
навигация (FNTP).

[(g) The STD operator shall:

(g) Операторът на оборудване за комплексна
летателна подготовка:

(1) Run the complete MQTG progressively between each
annual evaluation by the Authority. Results shall be dated
and retained in order to satisfy both the STD operator
as well as the Authority that FNPT standards are being
maintained.

(1) Изпълнява пълната главна инструкция за
изпит за окачествяване постоянно между всяко
годишно оценяване от страна на Въздухоплавателната администрация. Резултатите се отбелязват с дата и се съхраняват с цел да удовлетворят
както оператора на оборудване за комплексна
летателна подготовка, така и Въздухоплавателната администрация, че стандартите на тренажора
за отработване на техниката за пилотиране и
навигация (FNTP) се поддържат.

(2) Establish a Configuration Control System to ensure the (2) Създава система за контрол на конфигурациcontinued integrity of the hardware and software qualified.] ята с цел да се осигури поддържане на доброто
състояние на окачествения хардуер и софтуер.
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Таблица 1 – Тренажор за отработване на техниката за пилотиране и навигация FNPT – І

Minimum Technical Requirements
1 – A cockpit/flight deck sufficiently enclosed to exclude
distraction, which will replicate that of the aeroplane or class
of aeroplane simulated and in which the switches and all the
controls will operate as, and represent those in, that aeroplane
or class of aeroplane.

Maximum Credits
Credits in accordance with JARFCL.
(In order to be used for aeroplane
type or class-specific training,
testing and checking, the device
must also be qualified as a Flight
Training Device (FTD) or Flight
Simulator.)

2 – Instruments, equipment panels, systems, primary and secondary
flight controls sufficient for the training events to be accomplished
[shall] be located in a spatially correct flight deck area.
3 – Lighting environment for panels and instruments sufficient
for the operation being conducted.
4 – In addition to the flight crew members‘ stations, suitable
viewing arrangements for the instructor shall be provided. These
shall] provide an adequate view of the crew members panels
and station.
5 – Effects of aerodynamic changes for various combinations of
drag and thrust normally encountered in flight, including the effect
of change in aeroplane attitude, sideslip, altitude, temperature,
gross mass, centre of gravity location and configuration.
6 – Navigation equipment corresponding to that of the replicated
aeroplane or class of aeroplanes, with operation within the
tolerances prescribed for the actual airborne equipment. This
shall include communication equipment (interphone and air/
ground communications systems).
7 – Control forces and control travel shall broadly correspond
to that of the replicated aeroplane or class of aeroplane.
8 – Complete navigational data for at least 5 different European
airports with corresponding precision and non-precision approach
procedures including current updating within a period of 3

Оборудване
FNPT Tип І

months. All navigational aids should be usable, if within range,
without restriction and without Instructor intervention.
9 – Engine sounds shall be available. 10 – The following shall
be available:
– variable effects of wind and turbulence. – hard copy of map
and approach plot. – provision for position freeze and flight
freeze. – Instructor controls necessary to perform the training task.
11 – A Qualification Test Guide which shall be submitted by
the Operator in a form and manner that is acceptable to the
competent Authority and which conforms to AMC STD 3A.03Q
(para 1.6).
12 – Stall recognition device corresponding to that of the
replicated aeroplane or class of aeroplane.
See also Note 1 below Table 3.
Минимални технически изисквания
1 – Кабина за екипажа на имитирания самолет, достатъчно
затворена, за да не се допуска отклоняване на вниманието –
точно копие на имитирания самолет или клас самолети,
като посоката на движение на уредите за управление и
превключвателите е идентична с тази в такъв самолет
или клас самолети.
2 – Прибори, оборудване, контролни табла, системи,
първични и вторични уреди за управление, достатъчни
за изпълнение на учебните ситуации и събития, трябва
да са разположени в подходящо пространство в кабината
за екипажа.
3 – Осветена среда за контролните табла и приборите,
която да е подходяща за извършваните операции.

Максимален брой кредити
Кредити в съответствие с
JAR-FCL.
(За да може да се използва за обучение, изпитване
и л и п роверк а на зна н и ята за специфичен тип или
клас самолети, оборудването
трябва да бъде окачествено
като оборудване за летателна
подготовка (FTD) или пилотажен тренажор (FS).
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4 – В допълнение към работните места за членовете на
екипажа се осигурява място с добра видимост за инструктора. От това място трябва добре да се виждат контролните
табла и работните места на членовете на екипажа.
5 – Динамичен модел на полета, който отчита различните комбинации на спиране/отрицателна тяга и тяга,
нормални за полета при действителните условия на полет,
включително и ефекта от промяната на пространственото
положение, тягата, отрицателната тяга, височината, температурата, брутната маса, момента на инерция, центровката
и конфигурацията на самолета.
6 – Навигационно оборудване, което да съответства на това
на моделирания самолет или клас самолети с експлоатация
в рамките на толерансите, предписани за прилаганото
бордово оборудване. Тук се включва комуникационно
оборудване (самолетно устройство за водене на преговори
и комуникационни системи „въздух/земя“).
7 – Усилията в системата за управление и характеристиките на отклонение трябва да съответстват на тези на
имитирания самолет или клас самолети.
8 – Пълен комплект навигационни данни най-малко за
пет различни европейски летища със съответните процедури за точен и неточен подход за кацане, включително
актуални данни за последните три месеца. Всички навигационни устройства трябва да могат да се използват, ако
покриват дадения обхват, без ограничения и без намесата
на инструктора.
9 – Да могат да се пресъздават звуковете от двигателите
на самолета.
10 – Трябва да се осигури следното:
– различни въздействия на вятъра и турбулентността;
– твърдо копие на карта и схема на подхода;
– осигуряване на неизменно местоположение и местоположение на полета;
– устройства за управление за инструктора, необходими
за изпълнение на задачи по обучението.
11 – Инструкции за квалификационния изпит, които се
предоставят от оператора във форма и по начин, които са
приемливи за компетентната Въздухоплавателна администрация и които отговарят на изискванията на AMC STD
3A.030 (параграф 1.6).
12 – Датчик за определяне ъгъла на атаката, който да отговаря на този в имитирания самолет или клас самолети.
Виж също бележка 1 под таблица 3.
Table 2 FNPT II

Таблица 2 – Тренажор за отработване на техниката за пилотиране и навигация FNPT - ІІ

Device

Minimum Technical Requirements

Maximum Credits
Credits in accordance with JARFNPT Type ІІ As for Type 1 with the following additions or amendments:
FCL.
1 – The flight deck, including the instructor‘s station, shall be (In order to be used for aeroplane
type or class-specific training,
enclosed.
testing and checking, the device
2 – Circuit breakers shall function accurately when involved in must also be qualified as a Flight
procedures or malfunctions requiring or involving flight crew Training Device (FTD)
response.
or Flight Simulator.)
3- Crew members seats shall be provided with sufficient adjustment
to allow the occupant to achieve the design eye reference position
appropriate to the aeroplane or class of aeroplane and for the
visual system to be installed to align with that eye position.
4 – A generic ground handling model shall be provided to enable
representative flare and touch down effects to be produced by
the sound and visual systems.
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5 – Systems [shall] be operative to the extent that it shall be
possible to perform all normal, abnormal and emergency operations
as may; be appropriate to the aeroplane or class of aeroplanes
being simulated and as required for the training. Once activated,
proper systems operation must result from system management
by the crew member and not require any further input from the
instructor‘s controls.
6 – The Instructor‘s station shall include the following controls:
(a) representative crosswinds. (b) a facility to enable the dynamic
plotting of the flight path on approaches, commencing at the
final approach fix, including the vertical profile
7 – Control forces and control travels which respond in the same
manner under the same flight conditions as in the aeroplane or
class of aeroplane being simulated.
8 – Aerodynamic modelling shall reflect: (a) the effects of
airframe icing; (b) the rolling moment due to yawing.
9 – Significant cockpit/flight deck sounds, responding to pilot
actions, corresponding to the aeroplane or class of aeroplane
being simulated.
10 – A visual system (night/dusk or day) capable of providing
a field-of-view of a minimum of 45 degrees horizontally and 30
degrees vertically, unless restricted by the type of aeroplane,
simultaneously for each pilot, including adjustable cloud base
and visibility. The visual system need not be collimated but
shall be capable of meeting the standards laid down in Part 3
and 4 (Validation, Functions and Subjective Tests – See AMC
STD 3A.030). The responses of the visual system and the flight
deck instruments to control inputs shall be closely coupled to
provide the integration of the necessary cues.
See also Note 1 below Table 3.
Таблица 2 – Тренажор за отработване на техниката за пилотиране и навигация FNPT – ІІ
Оборудване

Минимални технически изисквания

Максимален брой кредити

FNPT Tип ІІ 1 – Кабината за екипажа, включително и работното място Кредити в съответствие с
за инструктора, да бъдат затворени.
JAR-FCL.
2 – Прекъсвачите на вериги, които оказват влияние върху (За да може да се изполпроцедурите и/или водят до наблюдавани индикации в зва за обучение, изпитване
пилотската кабина, трябва да са разположени правилно или проверка на знанията
за специфичен тип или клас
и да функционират прецизно.
самолети, оборудването тряб3 – Местата за членовете на екипажа да бъдат осигурени ва да бъде окачествено като
с подходящ механизъм за промяна на ъгъла с цел пости- оборудване за летателна подгане на положението на седене както това в имитирания готовка (FTD) или пилотажен
самолет или клас самолети, а системата за наблюдение тренажор (FS).
да бъде нагласена на нивото на очите.
4 – Осигурява се обобщен модел за наземна експлоатация,
който да дава възможност да се имитира представително въздействие със звуковите и визуалните системи при
изравняване преди кацане и при докосване на пистата.
5 – Системите трябва да могат да функционират така, че
да бъде възможно да се изпълняват всички нормални,
свръхнормални и аварийни операции, които са необходими за имитирания самолет или клас самолети и които се
изискват от учебния процес. След като бъдат включени
системите, правилното им функциониране трябва да е
резултат от управлението на системите от страна на члена
на екипажа и да не е необходима допълнителна намеса
от страна на инструктора.
6 – Мястото за инструктора трябва да включва следните
устройства за управление:
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– представителни странични ветрове;
– устройство за динамичното планиране на траекторията
на полета върху подходите, като се започне от точката на
крайния етап на подхода заедно с вертикалния профил.
7 – Усилията в системата за управление и характеристиките на отклонение трябва да реагират по същия начин
при същите полетни условия като тези на имитирания
самолет или клас самолети.
8 – Аеродинамичното моделиране трябва да отразява: а)
ефекта от обледеняването на корпусам; b) момента на
разбег вследствие от отклонение от курса.
9 – Значими звукове в кабината на екипажа, които се получават при действията на пилота и които съответстват
на моделирания самолет или клас самолети.
10 – Визуална система (нощ, смрачаване или ден), която
да може да осигурява полезрение минимум от 45 градуса хоризонтално и 30 градуса вертикално, освен ако не
е ограничена от типа самолет, едновременно за всеки
пилот, включително контролируемата база за облаците и
видимостта. Визуалната система не трябва да се насочва,
но трябва да отговаря на стандартите, посочени в части
3 и 4 (тестове за доказване на знанията, функционални и
субективни тестове – виж AMC STD 3A.030). Реакцията
на визуалната система и на приборите в кабината на екипажа на усилията на управление трябва да се комбинират
пряко така, че да се постига интегриране на необходимите
ориентири.
Виж също бележка 1 под таблица 3.
Table 3 –
Таблица 3 Тренажор за отработване на техниката за пилотиране и навигация FNPT –
FNPT II MCC ІІ МСС
Table 3 – FNPT II MCC
Device

Minimum Technical Requirements

FNPT Type
ІІ МСС

For use in Multi-Crew Co-operation (MCC) training – as for MCC credits in accordance with
Type II with the following additions or amendments:
JAR-FCL.
1 – turbo-jet or turbo-prop engines.
2 – performance reserves, in case of an engine failure, to be
in accordance with JAR-2S. These may be simulated by a
reduction in the aeroplane gross mass.
3 – retractable landing gear.
4 – pressurization system.
5 – deicing systems.
6 – fire detection I suppression system.
7 – dual controls.
8 – autopilot with automatic approach mode.
9 – 2 VHF transceivers including oxygen masks intercom system.
10 – 2 VHF NAV receivers (VOR, ILS.DME).
11-1 ADF receiver.
12 – 1 Marker receiver.
13 – 1 transponder.
The following indicators shall be located in the same positions
on the instrument panels of both pilots:
1 – airspeed.
2 – flight attitude with flight director.
3 – altimeter.
4 – flight director with ILS (HSI).

Maximum Credits
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5 – vertical speed.
6 – ADF.
7 – VOR. S – Marker indication (as appropriate).
9 – stop watch (as appropriate].
See also Note 1 below.
Note 1:
Certain FNPT I & II and visual system requirements included in this appendix shall be supported with a
Statement of Compliance (SOC) and, in designated cases, an Objective Test (See AMC STD 3A.030). The
Statement of Compliance shall describe how the requirement is met.
Оборудване

Минимални технически изисквания

Максимален брой кредити

FNPT Tип ІІ За използване при обучение на сътрудничество между Кредити за МСС в съответMCC
членовете на многочленен екипаж (МСС) – както за Тип ствие с JAR-FCL.
II със следните допълнения или изменения:
1 – турбореактивни или турбовитлови двигатели;
2 – експлоатационните резерви в случай на отказ на двигател да бъдат в съответствие с JAR-25; те могат да се
имитират с намаляване на брутната маса на самолета;
3 – прибиращ се колесник за кацане;
4 – система за херметизация;
5 – системи за отстраняване на обледеняването;
6 – система за откриване/гасене на пожар;
7 – двойно управление;
8 – автопилот с автоматичен режим при подход;
9-2 VHF предавателя-приемника/ трансивера, включително
система за общуване с кислородни маски;
10-2 VHF NAV предавателя (VOR, ILS, DME);
11-1 ADF приемник; 12-1 маркерен приемник; 13-1 транспондер.
Следните индикатори ще бъдат разположени на едно и
също място върху таблата с прибори на двамата пилоти:
въздушна скорост; пространствено положение по време на
полет с пилотажен команден прибор; висотомер; пилотажен
команден прибор с ILS (HIS); вертикална скорост; ADF;
VOR; маркерен индикатор (ако е необходим); контрол на
спиране (ако е приложим).
Виж също и бележка 1 по-долу.
Бележка 1.
Някои изисквания за визуалната система/системата за наблюдение на FNPT І и ІІ, които са включени в настоящото приложение, се подкрепят със заявление за отговаряне на изискванията (SOC) и
при точно посочени случаи с обективен тест (виж AMC STD 3A.030). Заявлението за отговаряне на
изискванията описва как са спазени изискванията.
JAR-STD 3A.035 Requirements for FNPTs approved JAR-STD 3A.035 Изисквания за тренажори за отраor qualified before 1 July 1999
ботване на техниката за пилотиране и навигация
(See AMC STD 3A.035)
(FNPT), одобрени или окачествени преди 1 юли
1999 година
(a) FNPTs or devices approved or qualified in accordance
with national regulations of JAA Members States before
1 July 1999 will continue [to maintain their approval
or qualification (and] be known as FNPT(G)) under
the Grandfather Rights provision, in accordance with
JAR-STD 3A.035-(c) and JAR-STD 3A.035-(d) provided
that the maximum credit shall not exceed 20 hours,
and in no circumstances exceed their existing national
credits for Instrument Ground Time, and the period
of Grandfather Rights shall not exceed 6 years from 1
July 1999 (which corresponds to the date of JAR-FCL
1 Implementation).

(а) Тренажори за отработване на техниката за пилотиране и навигация (FNTP), одобрени или окачествени
с националните регламенти на страните – членки
на JAA преди 1 юли 1999 година, ще продължат да
имат своето разрешение или окачествяване и ще
са известни като FNPT G по силата на клаузата
за „правата на дядото“ в съответствие с JAR-STD
3A.30(с) и (d) при условие, че максималният кредит не надхвърля 20 часа и в никакъв случай не
надвишава техните национални кредити за наземно
време по прибори, а периодът за правата на дядото
няма да надхвърля 6 години от 1 юли 1999 година
(което съвпада с дата на въвеждане на JAR-FCL 1).
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(b) Recategorized FNPTs will be qualified in accordance (b) Прекатегоризирани тренажори за отработване
with JAR-STD 3A.030.
на техниката за пилотиране и навигация (FNTP)
се окачествяват в съответствие с JAR-STD 3A.30.
(c) FNPTs/devices that are not recategorized but that
have a primary reference document used for their
testing may continue under previous authorisation,
provided that they continue to comply with the primary
reference document.

(с) Тренажори за отработване на техниката за пилотиране и навигация (FNTP), които не са прекатегоризирани, но които имат първоначален документ,
използван за тяхното тестуване, могат да продължат
да функционират с вече издаденото разрешение за
това при условие, че продължат да спазват изискванията, посочени в това разрешение.

(1) To maintain their qualification/ [approval, these
FNPTs / devices shall be] assessed in those areas which
are essential to completing the flight crew member
training, testing and checking process, including:

(1) За получаване и запазване на еквивалентно ниво
на окачествяване/разрешителното тези тренажори
за отработване на техниката за пилотиране и навигация (FNTP) се оценяват в онези области, които
са съществени за завършване на подготовката на
членовете на летателния екипаж и за процеса на
проверка, включително:

(i) longitudinal, lateral and directional handling qualities; (i) Надлъжни, напречни и дирекционни качества
на обработка/обслужване;
(ii) performance on the surface and in the air;

(ii) Работа на повърхността на земята и във въздуха;

(iii) specific operations where applicable;

(iii) Специфични експлоатационни операции, където
има такива;

(iv) cockpit/flight deck configuration;

(iv) Конфигурация на кабината за екипажа;

(v) functioning during normal, [abnormal and emergency (v) Функциониране в условията на нормална, свръхoperation;]
нормална, аварийна и ненормална експлоатация,
ако съществува такава;
(vi) instructor station function and FNPT /devices (vi) Функции във връзка с мястото на инструктора
control; and
и управлението на тренажора за отработване на
техниката за пилотиране и навигация (FNTP);
(vii) certain additional requirements depending on the (vii) Допълнителни изисквания в зависимост от ниqualification/approval and the installed equipment.
вото на окачествяване и монтираното оборудване.
[(2) The devices shall be subjected to:]

(2) Тренажорът или оборудването за отработване
на техниката за пилотиране и навигация (FNTP)
се подлага на:

(i) Validation Tests (if applicable); and

(i) Тестове за потвърждаване на годност (ако такива
са приложими), и

(ii) Functions and Subjective Tests,

(ii) Функционални и субективни тестове.

(d) FNPTs/devices that do not have a primary reference (d)Тренажори за отработване на техниката за пиdocument used for their testing may continue by special лотиране и навигация (FNTP), които нямат първоarrangement.
начален документ, използван за тяхното тестуване,
продължават да се използват по специална процедура.
(1) Such FNPTs/devices will be issued with Special 1. На такива тренажори за отработване на техниCategories.
ката за пилотиране и навигация (FNTP) се издават
специални категории.
[(2) These FNPTs/devices shall be] subjected to the 2. Тези тренажори за отработване на техниката за
same Functions and Subjective Tests referred to in пилотиране и навигация (FNTP) се подлагат на
JAR-STD 3A.035-(c) (2) (ii).
същите функционални и субективни тестове, които
се посочват в JAR-STD 3A.035, подпараграф (с)(2)
(ii) по-горе.
(3) In addition any previously [recognized Validation 3. В допълнение се използва и всеки преди признат
Test shall be used.]
тест за доказване на годност.
JAR-STD 3A.040 Changes to Qualified FNPTs

JAR-STD 3A.040 Промени в окачествени тренажори за отработване на техниката за пилотиране и
навигация (FNTP)

(a) Requirement to notify major changes to [an FNPT. (а) Изискване за съобщаване на значими промени в
The operator of a qualified FNPT shall inform the тренажор за отработване на техниката за пилотиране
Authority of proposed major] changes such as:
и навигация (FNTP). Операторът на тренажора за
отработване на техниката за пилотиране и навигация (FNTP) информира Въздухоплавателната администрация за предложени значими промени, като:
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(1) Aeroplane modifications which [could affect FNPT (1) Модификации в самолета, които биха могли да
qualification; and]
окажат влияние върху окачествяването на тренажора за отработване на техниката за пилотиране и
навигация (FNTP).
(2) FNPT hardware and/or software modifications (2) Модификации в хардуера и/или софтуера на треwhich could affect the handling qualities, performances нажора за отработване на техниката за пилотиране
or system representations; and
и навигация (FNTP), които биха могли да окажат
влияние върху характеристиките му на управление,
работа или представяне на системите.
(3) Relocation of the FNPT; and

(3) Преместване на тренажора за отработване на
техниката за пилотиране и навигация (FNTP) на
друго място.

(4) Any deactivation of the FNPT.

(4) Всяко спиране/деактивиране на тренажора за
отработване на техниката за пилотиране и навигация (FNTP).

Note. The Authority may complete a special evaluation
following major changes or when an FNPT appears
not to [be performing in accordance with its initial
qualification.]

Бележка. Въздухоплавателната администрация може
да направи специална оценка след значителни промени или когато за даден тренажор за отработване
на техниката за пилотиране и навигация (FNTP)
има съмнения, че не работи на първоначално окачественото ниво.

(b) Upgrade of an FNPT. An FNPT II may [be upgraded
to include an FTD qualification.] Special evaluation
is required before the issue of [a qualification for the
FTD Group.]

(b) Повишаване нивото на тренажор за отработване
на техниката за пилотиране и навигация (FNTP).
Нивото на тренажор за отработване на техниката
за пилотиране и навигация – FNTP ІІ може да се
променя на по-високо такова, за да включи и квалификация за оборудване за летателна подготовка
(FTD).

(1) If an Upgrade is proposed the FNPT/FTD Operator
shall seek the advice of the Authority and give full details
of the modifications. If the upgrade evaluation does not
fall upon the anniversary of the original [qualification
date, a special evaluation is] required to permit the
FNPT to continue to qualify even as an FNPT.

(1) Изисква се извършване на специална оценка
преди присъждане на окачествяване за групата на
оборудване за летателна подготовка (FTD). Ако се
предложи повишаване на нивото, операторът на
тренажор за отработване на техниката за пилотиране
и навигация /оборудване за летателна подготовка се
консултира с въздухоплавателната администрация
и представя пълни подробности за модификациите.
Ако оценката за повишаване на нивото не съвпада
с датата, на която е направено първоначалното
окачествяване, се изисква извършване на специална
оценка за даване на разрешение тренажор за отработване на техниката за пилотиране и навигация
(FNTP) да продължи да има ниво на окачествяване,
като може да се запази и предишното ниво.

[(2) In the case of an FNPT upgrade, an STD operator (2) В случай на повишаване на нивото на тренажор
shall run all applicable] Validation Tests for the requested за отработване на техниката за пилотиране и навига[qualification.]
ция (FNTP) операторът на оборудване за комплексна
летателна подготовка ще извърши всички изпитания
за потвърждаване на нивото на окачествяване, за
което се кандидатства.
(c) Relocation of an FNPT

(с) Преместване на тренажор за отработване на
техниката за пилотиране и навигация (FNTP).

(1) In instances where an FNPT is [moved to a new
location, the Authority shall] be advised before the
planned activity. A schedule of planned related events
has to be provided.

(1) В случаите, когато даден тренажор за отработване
на техниката за пилотиране и навигация (FNTP)
се премества на ново място, въздухоплавателната
администрация се уведомява предварително за извършването на такива дейности, като є се представя
график за извършване на дейностите, свързани с
преместването.

(2) Prior to returning the FNPT to [service at the new
location the STD operator shall perform at least one
third of the] Validation Tests (if any) and Functions and
Subjective Tests to ensure that the FNPT performance
meets its original qualification standard. A copy of the

(2) Преди повторно пускане на тренажор за отработване на техниката за пилотиране и навигация
(FNTP) в действие на новото място операторът на
оборудване за комплексна летателна подготовка
извършва най-малко една трета от изпитанията за
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test documentation shall be retained with the FNPT доказване на годност (ако има такива) и функциоrecords for review by the Authority.
нални изпитания и субективните тестове, за да се
увери, че работата на тренажор за отработване на
техниката за пилотиране и навигация (FNTP) отговаря на неговия оригинален стандарт на окачествяване. Копие от документацията за изпитания и
тестове се пази в архива на тренажор за отработване
на техниката за пилотиране и навигация (FNTP) за
проверка от въздухоплавателната администрация.
(3) At the discretion of the Authority, the FNPT shall (3) По решение на въздухоплавателната админиbe subject to an evaluation in accordance with its страция тренажорът за отработване на техниката
original JAA [qualification criteria.]
за пилотиране и навигация (FNTP) се подлага на
оценяване в съответствие с първоначалните критерии
на JAA за окачествяване.
(d) Deactivation of a currently qualified FNPT [

(d) Спиране на тренажора за отработване на техниката за пилотиране и навигация (FNTP), който
понастоящем е окачествен.

(1) If an STD operator plans to] remove an FNPT
from active status for prolonged periods, the Authority
shall be notified and suitable controls established for
the period the FNPT is inactive. [

(1) При условие, че операторът на оборудване за
комплексна летателна подготовка планира да извади
тренажор за отработване на техниката за пилотиране
и навигация (FNTP) от активното му състояние на
работа за продължителен период от време, въздухо
плавателната администрация се уведомява за това
и се определят подходящи контролни мероприятия
за периода, през който тренажор за отработване
на техниката за пилотиране и навигация (FNTP)
няма да работи.

(2) The STD operator shall arrange an] understanding (2) Операторът на оборудване за комплексна летаwith the Authority to ensure that the FNPT can be телна подготовка договаря с въздухоплавателната
restored to active status in its original qualification group. администрация процедура, с която се дава гаранция,
че тренажор за отработване на техниката за пилотиране и навигация (FNTP) може да бъде върнат
към работното му състояние в първоначалната му
група на окачествяване.
JAR-STD 3A.045 Interim FNPT Qualification (See JAR-STD 3A.045 Временно ниво на окачествяване
AMC STD 3A.045) (See IEM STD 3A.045)
на тренажор за отработване на техниката за пилотиране и навигация (FNTP)
(a) In case of new aeroplane programmes special (а) В случаите с нови програми за самолета се
arrangements shall be made to enable an [interim вземат специални мерки за достигане на временно
qualification to be achieved.]
ниво на окачествяване.
(b) Requirements, details relating to the issue, and the (b) Въздухоплавателната администрация определя
period of validity of an interim [qualification will be изискванията, съответните подробности и срока на
decided by the Authority.]
валидност за временното ниво на окачествяване.
JAR-STD 3A.050 Transferability of FNPT Qualification JAR-STD 3A.050 Възможност за прехвърляне на
удостоверение за окачествяване на тренажор за
отработване на техниката за пилотиране и навигация (FNTP).
[(a) When there is a change of STD operator, the new (a) При смяна на оператора на оборудване за комoperator shall advise the] Authority in advance in order плексна летателна подготовка новият оператор увеto agree upon a plan of transfer of the FNPT.
домява за това въздухоплавателната администрация
предварително, за да се съгласува план за прехвърляне на тренажор за отработване на техниката за
пилотиране и навигация (FNTP).
(b) At the discretion of the Authority, the FNPT shall (b) По решение на въздухоплавателната админиbe subject to an evaluation in accordance with its страция тренажорът за отработване на техниката
original JAA qualification criteria.
за пилотиране и навигация (FNTP) се подлага на
оценяване в съответствие с първоначалните критерии
на JAA за окачествяване.
(c) Provided that the FNPT performs to its [original (с) При условие, че тренажор за отработване на техstandard, its original qualification shall] be restored. никата за пилотиране и навигация (FNTP) работи
However user approval may be required.
на нивото на първоначалния си стандарт, нивото му
на окачествяване се запазва. Но въпреки това може
да се изисква разрешение за потребител.
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SECTION 1 – REQUIREMENTS

РАЗДЕЛ 1 – ИЗИСКВАНИЯ

1 GENERAL 1.1 This Section contains the requirements
for Helicopter Flight & Navigation Procedures Trainers.
2 PRESENTATION 2.1 The requirements of JARSTD 3H are presented in two columns on loose pages,
each page being identified by the date of issue or the
amendment number under which it is amended or
reissued. 2.2 Subheadings are in italic typeface. 2.3
Explanatory notes not forming part of the requirements
appear in smaller typeface. 2.4 New, amended and
corrected text will be enclosed within heavy brackets
until a subsequent „amendment“ is issued.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящият раздел съдържа изискванията за тренажор за отработване на
техниката за пилотиране и навигация на вертолет.
2. ПРЕДСТАВЯНЕ 2.1. Изискванията на JAR-STD
3Н са представени в две колони върху незалепени
страници, като на всяка страница са отбелязани
датата на издаване и номерът на поправката, под
който документът е изменен или преиздаден. 2.2.
Подзаглавията се дават в курсив. 2.3. Обяснителните
бележки, които не са част от изискванията, се дават
с по-малки букви. 2.4. Нов, изменен или коригиран
текст се дава ограден в средни скоби до издаването
на следващото „изменение“.

JAR-STD 3H.001 Applicability

JAR-STD 3H.001 Приложимост

JAR-STD 3H applies to those persons or organizations
(STD operators) seeking qualification of Flight &
Navigation Procedures Trainers (FNPT). FNPT users
also shall gain approval to use the FNPT as part of
their approved training programmes despite the fact that
the FNPT has been previously qualified. Although this
document provides guidance for FNPT users, precise
details of such approvals are contained in JAR-OPS,
JAR-FCL and other applicable documents.

JAR-STD 3H се прилага за онези лица или организации (оператори на STD), които искат окачествяване на тренажори за отработване на техниката за
пилотиране и навигация (FNTP) .
Потребителите на тренажори за отработване на техниката за пилотиране и навигация получават право
да използват тези тренажори като част от техните
одобрени програми за обучение, независимо от факта, че тренажорът за отработване на техниката за
пилотиране и навигация е бил окачествен по-рано.
Независимо че настоящият документ дава материал
с инструкции за тези, които използват тренажора за
отработване на техниката за пилотиране и навигация, точните подробности за това право се дават в
JAR-OPS, JAR-FCL и други приложими документи.

SUBPART B – GENERAL

ПОДРАЗДЕЛ В – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

JAR-STD 3H.005 Terminology
(See AMC STD 3H.005)

JAR-STD 3H.005 Терминология
(Виж AMC STD 3H.005)

Because of the technical complexity of STD qualification,
it is essential that terminology be used throughout.
The following terms and abbreviations shall be used
in order to comply with JAR-STD. Wherever the term
helicopter appears within this document, it is meant
to be a designated configuration of a helicopter. (See
IEM STD 3H.030.) Further terms and abbreviations
are contained in AMC STD 3H.005.

Поради техническата сложност на окачествяването
на STD от особена важност е използването на стандартна терминология в целия текст. За изпълнение
на изискванията на JAR-STD се използват следните
основни термини и съкращения. Там, където терминът „вертолет“ се появява в настоящия текст,
той означава конкретна конфигурация на вертолет
(виж IEM STD 3H.030.) Допълнителни термини и
съкращения се дават в AMC STD 3H.005.

(a) Synthetic Training Device (STD) A training device
which is either a Flight Simulator (FS), a Flight Training
Device a Flight & Navigation Procedures Trainer
(FNPT) or a Basic Instrument Training Device (BITD).

(а) Оборудване за комплексна летателна подготовка (STD). Оборудване за подготовка, което е или
пилотажен тренажор (FS), (FTD), оборудване за
летателна подготовка (FTD), тренажор за моделиране на пилотажно-навигационните правила (FNPT)
или оборудване за основна подготовка за работа с
пилотажно-навигационните прибори (BITD).

(b) Flight Simulator (FS). A full size replica of a
specific type or make, model and series helicopter
flight deck, including the assemblage of all equipment
and computer programmes necessary to represent the
helicopter in ground and flight operations, a visual
system providing an out of the flight deck view, and a
force cueing motion system. It is in compliance with the
minimum standards for Flight Simulator qualification.

(b) Пилотажен тренажор (FS). Точно копие в пълни размери на конкретен тип или марка, модел и
серия вертолетна кабина за екипажа, включително
окомплектовка на цялото оборудване и компютърни
програми, необходими за представяне на вертолета
в експлоатационни условия на земята и във въздуха,
визуална система, която осигурява видимост навън
от кабината за екипажа, и система за движение със
силов ориентир. Тренажорът отговаря на изискванията на минималните стандарти за окачествяване
на пилотажен тренажор.

(c) Flight Training Device (FTD). A full size replica
of a helicopter‘s instruments, equipment, panels and
controls in an open flight deck area or an enclosed
helicopter f light deck, including the assemblage
of equipment and computer software programmes

(c) Оборудване за летателна подготовка. Точно копие
в пълни размери на вертолетни прибори, оборудване, табла и or уреди за управление в отворена зона
с кабина за екипажа, включително окомплектовка
на minimum Level цялото оборудване и компютърни
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necessary to represent the helicopter in ground and
flight conditions to the extent of the systems installed
in the device. It does not require a force cueing motion
visual system. It is in compliance with the standards
for a specific FTD of Qualification.

програми, необходими за представяне на вертолета в
летателни условия на земята и във въздуха до степен,
осигурявана от монтираните в оборудването системи.
Това оборудване не се нуждае от визуална система
и система за движение със силов ориентир. Оборудването отговаря на изискванията на минималните
стандарти за специфично ниво на окачествяване на
оборудване за летателна подготовка,

(d) Flight and Navigation Procedures Trainer (FNPT). A
training device which represents the flight deck/cockpit
environment including the assemblage of equipment
and computer programmes necessary to represent a
helicopter in flight conditions to the extent that the
systems appear to function as in a helicopter. It is in
compliance with the minimum standards for a specific
FNPT Type of Qualification.

(d) Тренажор за моделиране на пилотажно-навигационните правила (FNPT). Оборудване за (BITD)
подготовка, което пресъздава средата на кабината
за екипажа/пилотската кабина, включително окомплектовка на оборудване и компютърни програми,
необходими за представяне на вертолета в летателна
експлоатация до степен, до която системите функционират в самолета. Тренажорът отговаря на изискванията на минималните стандарти за специфичен
тип на окачествяване на тренажор за моделиране
на пилотажно-навигационните правила.

(e) Basic Instrument Training Device.
A ground based training device which represents the
student pilot‘s station of a class of aeroplanes. It may
use screen based instrument panels and spring-loaded
flight controls, providing training platform for at least
the procedural aspects of instrument flight.

(e) Оборудване за основна подготовка за пилотажнонавигационните прибори. Оборудване за подготовка с наземно базиране, което представя/имитира
работното място на курсиста-пилот за даден клас
самолети. Може да използва табла за прибори на
базата на екрани и органи за управление на полета
с пружини, които да осигуряват учебна площадка
най-малко за процедурните аспекти на полета по
прибори.

(f) Synthetic Training Device User Approval (STD User
Approval). The extent to which an STD f a specified
Qualification Level may be used by persons, organisations
or enterprises as approved by the Authority. It takes
account of helicopter to STD differences and the
operating and training работа ability of the organisation.

(f) Право на потребител за използване на оборудване за комплексна летателна подготовка (право
на потребител на STD). Степента, до която едно
оборудване за комплексна летателна подготовка с
дадено квалификационно ниво може да се използва
от лица, организации или предприятия според одобрението на въздухоплавателната администрация.

(g) Synthetic Training Device Operator (STD Operator).
That person, organization or enterprise directly
responsible to the Authority for requesting and
maintaining the qualification of a particular STD.

(g) Оператор на оборудване за комплексна летателна
подготовка (оператор на STD). Лицето, организацията
или предприятието, което пряко отговаря пред въздухоплавателната администрация за кандидатстване
и поддържане на ниво на окачествяване за дадено
оборудване за комплексна летателна подготовка.

(h) Synthetic Training Device User (STD User). The (h) Потребител на оборудване за комплексна леperson, organisation or enterprise requesting training тателна подготовка (потребител на STD). Лицето,
and checking credits through the use of an STD.
организацията или предприятието, което кандидатства за кредити за обучение, проверка и полагане на
изпити чрез използване на оборудване за летателна
подготовка.
(i) Synthetic Training Device Qualification (STD (i) Окачествено ниво на оборудване за комплексна
Qualification). The level of technical ability of an STD летателна подготовка (окачествено ниво на STD).
as defined in the compliance document.
Нивото на техническите възможности на оборудване
за комплексна летателна подготовка, както е определено в документа за съответствие с изискванията.
(j) Qualification Test Guide (QTG). A document
designed to demonstrate that the performance and
handling qualities of an STD agree within prescribed
limits with those of the agreed validation data and that
all applicable regulatory requirements have been met.
The QTG includes both the agreed validation data and
STD data used to support the validation.

(j) Инструкции за тест за окачествяване (QTG).
Документ, предназначен да демонстрира, че предписаните ограничения във връзка с работните качества
и характеристиките за управление на оборудване за
комплексна летателна подготовка отговарят на онези
за самолета и че всички приложими регламентирани
изисквания са изпълнени. Инструкциите за теста
за окачествяване включват данни за самолета и за
оборудването за комплексна летателна подготовка,
които се използват за доказване на годност.

JAR-STD 3H.010 Implementation

JAR-STD 3Н.010 Влизане в сила
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JAR-STD 3Н влиза в сила на 1 януари 2003 година,
след което националните мерки, процедури и сертификати за окачествяване се съгласуват изцяло с
критериите на JAR-STD 3Н.

N AV I G A T I O N ПОДРАЗДЕЛ С – ТРЕНАЖОР ЗА ОТРАБОТВАНЕ
НА ТЕХНИКАТА ЗА ПИЛОТИРАНЕ И НАВИГАЦИЯ

JAR-STD 3H.015 Application for FNPT Qualification JAR-STD 3Н.015 Заявление за окачествяване на тре(See AMC STD 3H.015) (See IEM STD 3H.015)
нажор за отработване на техниката за пилотиране
и навигация (FNTP)
(a) The operator of an FNPT requiring evaluation (а) Оператор на тренажор за отработване на техof this FNPT shall apply to the Authority giving 3 никата за пилотиране и навигация (FNTP), който
months notice.
иска оценка на такъв тренажор, подава заявление до
въздухоплавателната администрация, като уведоми
за това 3 месеца предварително.
(b) An FNPT Qualification Certificate shall be issued (b) Удостоверение за окачествяване на тренажор
following satisfactory completion of an evaluation by за отработване на техниката за пилотиране и наthe Authority.
вигация (FNTP) ще бъде издадено непосредствено
след одобрителната оценка на въздухоплавателната
администрация.
(c) Exceptionally, for the evaluation of an FNPT, the (c) В изключителни случаи този срок за оценка
period of notice may be reduced to one month at the на тренажор за отработване на техниката за пиdiscretion of the Authority.
лотиране и навигация (FNTP) може да се намали
на един месец по решение на въздухоплавателната
администрация.
JAR-STD 3H.020 Validity of FNPT Qualification JAR-STD 3Н.020 Валидност на удостоверението за
FNPT Qualification
окачествяване на тренажор за отработване на техниката за пилотиране и навигация (FNTP)
(a) An FNPT qualification is valid for 12 months unless (а) Удостоверението за окачествяване на тренажор за
specified otherwise by the Authority.
отработване на техниката за пилотиране и навигация
(FNTP) е валидно 12 месеца, освен ако не е посочено друго от въздухоплавателната администрация.
(b) An FNPT qualification test for revalidation may
take place at any time within the 60 days prior to the
expiry of the validity of the Qualification Certificate.
The new period of validity shall continue from the
expiry date of the previous Qualification Certificate.

(b) Тест за повторно потвърждаване на удостоверението за окачествяване на тренажор за отработване
на техниката за пилотиране и навигация (FNTP)
може да се проведе по всяко време в рамките на
60 дни, предшестващи изтичането на валидността
на документа за окачествяване. Новият период на
валидност продължава от датата на изтичане на
предходния документ за окачествяване.

(c) The Authority may refuse, revoke, suspend or vary (c) Въздухоплавателната администрация може да
an FNPT qualification, if the requirements of JAR- отказва, отменя, прекратява и променя удостовереSTD 3H are not satisfied.
ния за окачествяване на оборудване за комплексна
летателна подготовка, ако изискванията на JAR-STD
3Н не са изпълнени.
JAR-STD 3H.025 Rules governing STD operators

JAR-STD 3A.025 Правила, по които се ръководят
операторите на тренажори за отработване на техниката за пилотиране и навигация (FNTP)

(See AMC STD 3H.025) The operator of an FNPT shall
demonstrate his capability to maintain the performance,
functions and other characteristics specified for the
FNPT qualification Type as follows:

Операторът на тренажор за отработване на техниката за пилотиране и навигация (FNTP) демонстрира способността си да поддържа експлоатацията,
функциите и другите характеристики, посочени за
окачественото ниво на типа на тренажора за отработване на техниката за пилотиране и навигация
(FNTP), както следва:

(a) Quality System.

(а) Система за качество

(1) A Quality System shall be established and a Quality
Manager designated to monitor compliance with, and
the adequacy of, procedures required to ensure the
maintenance of the level of qualification of FNPTs.
Compliance monitoring shall include a feedback system
to the Accountable Manager to ensure corrective action
as necessary.

(1) Създава се система за качество и се определя
ръководител по качеството, който да контролира
спазването и пригодността на процедурите, които са необходими да осигурят поддържането на
окачественото ниво за оборудване за комплексна
летателна подготовка. Контролирането на спазването на процедурите включва система за обратна
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връзка с отговорния ръководител с цел осигуряване
на необходимите коригиращи действия.
(2) The Quality System shall include a Quality Assurance
Programme that contains procedures designed to
verify that the specified performance, functions and
characteristics are being conducted in accordance with
all applicable requirements, standards and procedures.

(2) Системата за качество включва програма за
осигуряване на качеството, която съдържа процедури, създадени с цел да се провери дали работата,
функциите и характеристиките на оборудването са
съобразени с всички прилагани изисквания, стандарти и процедури.

(3) The Quality System and the Quality Manager shall (3) Системата за качество и ръководителят по каbe acceptable to the Authority.
чество трябва да бъдат приемливи за въздухоплавателната администрация.
(4) The Quality System shall be described in relevant (4) Системата за качество се описва в съответната
documentation,
документация.
(b) Updating and modifications. Maintain a link with (b) Актуализиране и модификации. Поддържане
manufacturers to incorporate important modifications, на връзка с производителите с цел внедряване на
especially:
важни модификации, особено:
(1) Helicopter modifications, which are essential, (1) Модификации на вертолета. Модификации на
for training and testing shall be introduced into all самолета, наложени или не от директиви за летаaffected FNPTs.
телна годност, които са съществени за подготовката
и проверката, се въвеждат при всеки засегнат тренажор за отработване на техниката за пилотиране
и навигация (FNTP).
(2) Modification of FNPTs, including the addition or (2) Модификация на тренажори за отработване
removal of any motion and visual systems (if fitted): на техниката за пилотиране и навигация (FNTPs),
включително добавяне или премахване на системи
за движение и визуални системи (ако има такива):
(i) Where applicable, STD operators shall update their
FNPTs (for example in the light of data revisions).
Modifications of the FNPT hardware and software
which affect flight, performance and systems operation
or any major modifications or removal / addition of the
motion or visual system (if fitted) shall be evaluated
to determine the impact on the original qualification
criteria. If necessary, STD operators shall prepare
amendments for any affected validation tests. The
STD operator shall test the FNPT to the new criteria.

(i) Където е прилож имо, операторите на STD
осъвременяват своите тренажори за отработване
на техниката за пилотиране и навигация (FNTP)
(например в светлината на проверка на данните).
Модификациите на хардуера и софтуера на тренажора за отработване на техниката за пилотиране и
навигация (FNTP), които оказват влияние на полета,
експлоатационните характеристики и функционирането на системите или на някоя от основните
модификации на система за движение или визуална
система (ако има такава), ще бъде подлагане на
оценка за определяне на въздействието върху оригиналните критерии за окачествяване. Ако е необходимо, операторите на оборудване за комплексна
летателна подготовка подготвят изменения за всеки
засегнат тест за доказване на годност. Операторът
на оборудване за комплексна летателна подготовка
ще проведе изпитания на тренажора за отработване
на техниката за пилотиране и навигация (FNTP) по
новите критерии.

(ii) The Authority shall be advised in advance of any
major changes to determine if a special evaluation of
the FNPT may be necessary prior to returning it to
training following the modification.

(ii) На въздухоплавателната администрация ще бъде
докладвано предварително за всякакви важни изменения, за да се определи дали се налага специална
оценка на тренажор за отработване на техниката за
пилотиране и навигация (FNTP) преди връщането
му в системата за подготовка след извършването
на модификацията.

(c) Installations. Ensure that the FNPT is located in a (с) Инсталации: Осигурява се разполагането на треsuitable environment, which supports safe and reliable нажора за отработване на техниката за пилотиране
operation.
и навигация (FNTP) в подходящи помещения, които
осигуряват безопасната и надеждна експлоатация.
(1) The STD operator shall ensure that the FNPT
and its installation comply with the local, country or
state regulations for Health and Safety. However as a
minimum the following shall be addressed:

(1) Операторът на оборудване за комплексна летателна подготовка осигу рява съответствие на
тренажора за отработване на техниката за пилотиране и навигация (FNTP), неговата инсталация
с местните наредби или тези на страната или щата
за здравеопазване и безопасност. Но въпреки това,
като минимум се обръща внимание на следното:
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(i) FNPT occupants and maintenance personnel shall (i) Тези, които влизат в тренажора за отработване
receive adequate briefing on FNPT safety.
на техниката за пилотиране и навигация (FNTP), и
персоналът за техническото му обслужване получават подходящ инструктаж за безопасна работа на
тренажор за отработване на техниката за пилотиране
и навигация (FNTP).
(ii) Adequate fire/smoke detection, warning and (ii) Подходящи системи за откриване на огън/дим,
suppression arrangements to ensure the safe passage мерки за предупреждение и потушаване на пожар
of personnel from the FNPT.
с цел осигуряване безопасното излизане на персонала от тренажора за отработване на техниката за
пилотиране и навигация (FNTP).
(iii) Adequate protection against electrical, mechanical,
hydraulic and pneumatic hazards – including those
arising from the motion or control loading system
(where applicable).

(iii) Подходящо предпазване срещу електрически,
механически, хидравлични и пневматични опасности,
включително онези, които възникват вследствие на
контролно натоварване и от системите за движение
(където има такива).

(iv) Other items: (A) Emergency lighting. (B) Escape
exits & facilities. (C) Danger area markings. (D) Guard
rails and gates. (E) Control Loading Emergency stop
controls (if applicable) accessible from either pilot and
instructor seats. (F) A manual or automaticelectrical
power isolation switch.

(iv) Други елементи: (А) Аварийно осветление; (В)
Аварийни изходи и съоръжения; (С) Маркировка на
опасни зони; (D) Охранителни перила и портали;
(Е) Контролни устройства за аварийно спиране на
контролно натоварване (ако има такова), което да
е достъпно от мястото на пилота и на инструктора;
Ръчен или автоматичен ключ за изключване на
електрическата енергия.

(2) The FNPT safety features such as emergency stops
and emergency lighting shall be checked regularly by
the STD operator but in any case at least annually.
These checks shall be recorded.

(2) Характеристиките за безопасност на тренажора за
отработване на техниката за пилотиране и навигация
(FNTP), като аварийни стоп устройства и аварийно
осветление [се проверяват редовно от оператора на
оборудване за комплексна летателна подготовка],
но при всички случаи най-малко веднъж годишно.
Тези проверки се записват.

(d) Additional Equipment. Where additional equipment
including motion or visual system has been added by the
STD operator to an FNPT even though not required for
qualification, it will be assessed to ensure that it does
not adversely affect the quality of training. Therefore
any subsequent modification, removal or unserviceability
could affect the qualification of the device.

d) Допълнително оборудване. Там, където допълнително оборудване, включително система за задвижване или визуална система, е било добавено от
оператора на оборудване за комплексна летателна
подготовка към тренажора за отработване на техниката за пилотиране и навигация (FNTP), независимо
че това не се изисква за окачествяване, то ще бъде
оценено, за да се осигури, че оборудването не оказва
отрицателно въздействие върху качеството на подготовката. Ето защо всяко преместване, модификация
или невъзможност за сервизно обслужване може да
повлияе върху окачествяването на оборудването.

JAR-STD 3H.030 Requirements for FNPTs qualified JAR-STD 3Н.030 Изисквания за тренажори за отраon or after 1 January 2003 (See Appendix 1 to JAR- ботване на техниката за пилотиране и навигация
STD 3H.030) (See AMC-STD 3H.030) (See IEM-STD (FNTP), окачествени на или след 1 януари 2003 г.
3H.030)
(a) Any FNPT submitted for initial evaluation on or (а) Всеки тренажор за отработване на техниката за
after 1 January 2003, shall be evaluated against JAR- пилотиране и навигация (FNTP), представен за пърSTD 3H criteria for qualification as Type I, II or III. воначално оценяване на или след 1 януари 2003 г.,
се оценява по критериите на приложимия JAR-STD
3Н за окачествяване като Тип Ір ІІ или ІІІ.
(b) An FNPT shall be assessed in those areas, which are (b) Тренажорът за отработване на техниката за пиessential to completing the flight crewmember training лотиране и навигация (FNTP) се оценява в онези
and testing process, including (where applicable):
области, които са съществени за завършване на
подготовката на летателния екипаж и за процеса
на проверка, включително (където е приложимо):
(1) longitudinal, lateral and directional handling qualities; (1) Надлъжни, напречни и дирекционни качества
на обслужване;
(2) performance in the air;

(2) Функциониране във въздуха;

(3) specific operations;

(3) Специфични експлоатационни операции;

(4) cockpit/flight deck configuration;

(4) Конфигурация на кабината за екипажа;

БРОЙ 86

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

(5) functioning during normal, abnormal and emergency (5) Функциониране в условията на нормална, свръхoperation;
нормална и аварийна експлоатация;
(6) instructor station function and FNPT control, and (6) Функции във връзка с мястото на инструктора
и управлението на тренажора за отработване на
техниката за пилотиране и навигация (FNTP); и
(7) additional requirements depending on the qualification (7) Определени допълнителни изисквания в завиand the installed equipment.
симост от нивото на окачествяване и монтираното
оборудване.
(c) The FNPT shall be subjected to:

(с) Тренажорът за отработване на техниката за пилотиране и навигация (FNTP) се подлага на:

(1) Validation tests, and

(1) Тестове за потвърждаване на годност, и

(2) Functions & subjective tests as found in the (2) Функционални и субективни тестове, както са
Qualification Test Guide (QTG)
посочени в инструкциите за теста за окачествяване
(QTG).
(d) Data, which is used to ensure the fidelity of a FNPT, (d) Данните, които се използват за осигуряване на
shall be of a standard that satisfies the Authority, before точността на един тренажор за отработване на техthe FNPT can gain a Qualification Level.
никата за пилотиране и навигация (FNTP), са със
стандарт, който удовлетворява въздухоплавателната
администрация, преди тренажорът за отработване
на техниката за пилотиране и навигация (FNTP) да
може да получи ниво на окачествяване.
(e) The STD operator shall submit a QTG in a form (е) Операторът на оборудване за комплексна леand manner, which is acceptable to the Authority.
тателна подготовка представя инструкции за тест
за окачествяване във форма и по начин, който е
приемлив за въздухоплавателната администрация.
(f) The QTG will only be approved after completion
of an initial or upgrade evaluation, and when all the
discrepancies in the QTG have been addressed to the
satisfaction of the Authority. After inclusion of the results
of the tests witnessed by the Authority, the approved
QTG becomes the Master QTG (MQTG), which is
the basis for the FNPT qualification and subsequent
recurrent FNPT evaluations.

(f) Инструкциите за теста за окачествяване ще бъдат
одобрени само след извършване на първоначално
оценяване или оценяване за повишение на нивото
и когато всички несъответствия в инструкциите
за теста за окачествяване са отстранени по един
удовлетворителен за въздухоплавателната администрация начин. След включване на резултатите от
тестове, освидетелствано от въздухоплавателната
администрация, одобрените инструкции за изпита за окачествяване стават главна инструкция за
изпит за окачествяване (MQTG), която е основата
за окачествяване на тренажора за отработване на
техниката за пилотиране и навигация (FNTP) и за
извършването на следващото периодично оценяване
на тренажора за отработване на техниката за пилотиране и навигация (FNTP).

(g) The STD operator shall

(g) Операторът на оборудване за комплексна летателна подготовка:

(1) Run the complete MQTG progressively between
each annual evaluation by the Authority. Results shall
be dated and retained in order to satisfy both the STD
operator as well as the Authority that FNPT standards
are being maintained.

(1) Изпълнява пълната главна инструкция за изпит
за окачествяване постоянно между всяко годишно
оценяване от страна на въздухоплавателната администрация. Резултатите се отбелязват с дата и се
съхраняват с цел да удовлетворят както оператора
на оборудване за комплексна летателна подготовка,
така и въздухоплавателната администрация, че стандартите на тренажора за отработване на техниката
за пилотиране и навигация (FNTP) се поддържат.

(2) Establish a Configuration Control System to ensure (2) Създава система за контрол на конфигурацията с
the continued integrity of the hardware and software цел да се осигури поддържане на доброто състояние
qualified.
на окачествения хардуер и софтуер.
Appendix 1 to JAR-STD 3H.030 Technical requirements Приложение 1 към JAR-STD 3Н.030 Технически
изисквания
(a) This appendix describes the minimum technical (а) Това приложение описва минималните техничеrequirements for qualifying FNPT Types I, II and III. ски изисквания за окачествяване на тренажора за
отработване на техниката за пилотиране и навигация
(FNTP) – Типове І, ІІ и ІІІ.
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(b) Each of these Types carries an appropriate technical (b) Всеки един от тези типове носи подходящо техdescription.
ническо описание;
(c) Convertible FNPTs shall be qualified in each (с) Тренажор за отработване на техниката за пиconfiguration.
лотиране и навигация (FNTP), който може да се
приспособява и преработва, се окачествява за всяка
конфигурация.
(d) Specific requirements for the use of the FNPTs are
determined by the Authority. Specialised training courses
require an adequate standard of simulation, which will
be evaluated by the Authority. (See JAR-FCL 2).

(d) Специфични изисквания за използването на тренажора за отработване на техниката за пилотиране
и навигация (FNTP) се определят от Въздухоплавателната администрация. Специализирани курсове на
обучение изискват подходящ стандарт на симулация,
който ще бъде оценен от Въздухоплавателната администрация. (Виж JAR-FCL 2).

(e) Maximum credits are granted according to JAR- (e) Максимален брой кредити се дава в съответствие
FCL 2 as referred to in the following tables.
с JAR-FCL 2, както е посочено в следващите таблици.
(f) The term ‚Level‘ is used internationally to define
various technical standards for both Flight Simulators
and Flight Training Devices in JARSTD 1A/2A/1H
and other regulatory standards documents. For historical
reasons the term ‚Type‘ has been used throughout
this document rather than ‚Level‘. The two terms are
considered to be equivalent and fully interchangeable.

(f) Терминът „ниво“ е в международна употреба за
дефиниране на различни технически стандарти както за пилотажни тренажори, така и за оборудване
за летателна подготовка в JAR-STD 1A/2A/1H и в
други регулативни документи със стандарти. По
исторически причини терминът „тип“ се използва
навсякъде в настоящия документ, а не терминът
„ниво“. Двата термина се разглеждат като еквивалентни и напълно взаимозаменяеми.

Table 1 – FNPT I

Таблица 1 – Тренажор за отработване на техниката
за пилотиране и навигация FNPT – І

Table 1 – FNPT
Device

General Technical Requirements

Credits

FSPT Type I

1. A cockpit or flight deck sufficiently enclosed to exclude distraction, Credits in accordance
which will replicate that of a helicopter and in which the switches and with the relevant JARall the controls will operate as. and represent those in a helicopter. FCL and JAR-OPS
2. Instruments., equipment. panels., systems, primary and secondary documents.
flight controls sufficient for the training events to be accomplished In order to be used for
shall be located in a spatially correct position.
helicopter type specific
trai n i ng, testi ng and
checking the device shall
also be qualified as a
Flight Training Device
or Flight Simulator.
3. Lighting environment for panels and instruments shall be sufficient
for the operation being conducted.
4. In addition to the pilots‘ stations., suitable viewing arrangements
for the instructor shall be provided allowing аn adequate view of the
crew members‘ panels and station.
5. Effects of aerodynamic changes for various combinations of airspeed
and power normally encountered in flight, including the effect of change
in helicopter attitude, sideslip, altitude, temperature, and initial mass.
6. Navigation equipment corresponding to that of a helicopter, with
operation within the tolerances typically applied to the airborne
equipment. This shall include communication equipment (interphone
and air/;ground communications systems).
7. Control forces and control travel shall broadly correspond to those
of a helicopter.
8. Complete navigational data for at least 5 different appropriate
heliports with corresponding precision and non-precision approach
procedures including current updating within a period of 3 months.
All navigational aids, including enroute aids should be usable, if within
range, without restriction and without instructor intervention.
9. Engine and rotor sounds – shall be available.
10. The following shall be available:
– variable effects of wind and turbulence;
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– hard copy of map and approach plot;
– provision for position freeze, flight freeze and repositioning facility;
– Instructor controls necessary to
– perform the training task;
– reset (he FXPT to minimum IMC speed or above:
– allow for selective failure of basic flight instruments and navigation
equipment.
11. A Qualification Test Guide which shall be submitted by the STD
operator in a form and manner that is acceptable to the competent
Authority and which conforms to AMC STD 3H.030 (раrа 1.6).
Оборудване

Общи технически изисквания

Кредити

FNPT Type I

1 – Кабина за екипажа на имитирания самолет, достатъчно зат
ворена, за да не се допуска отклоняване на вниманието – точно
копие на имитирания вертолет, като посоката на движение на
уредите за управление и превключвателите е идентична с тази
в такъв вертолет.
2 – Прибори, оборудване, контролни табла, системи, първични
и вторични уреди за управление, достатъчни за изпълнение
на учебните ситуации и събития, трябва да са разположени в
подходящо пространство в кабината за екипажа.
3 – Осветена среда за контролните табла и приборите, която
да е подходяща за извършваните операции.
4 – В допълнение към работните места за пилотите се осигурява място с добра видимост за инструктора. От това място
трябва добре да се виждат контролните табла и работни места
на членовете на екипажа.
5 – Динамичен модел на полета, който отчита различните
комбинации на спиране/отрицателна тяга и тяга, нормални за
полета при действителните условия на полет, включително и
ефекта от промяната на пространственото положение на вертолета, странично приплъзване, температура, първоначална маса.
6 – Навигационно оборудване, което да съответства на това на
моделирания вертолет с експлоатация в рамките на толерансите, предписани за прилаганото бордово оборудване. Тук се
включва комуникационно оборудване (самолетно устройство за
водене на преговори и комуникационни системи „въздух/земя“.
7 – Усилията в системата за управление и характеристиките
на отклонение трябва да съответстват на тези на имитирания
вертолет.
8 – Пълен комплект навигационни данни най-малко за пет
различни подходящи вертолета със съответните процедури за
точен и неточен подход за кацане, включително актуални данни
за последните три месеца. Всички навигационни устройства,
включително маршрутни устройства, трябва да могат да се
използват, ако покриват дадения обхват, без ограничения и без
намесата на инструктора.
9 – Да могат да се пресъздават звуковете от двигателите и
витлото на вертолета.
10 – Трябва да се осигури следното:
различни въздействия на вятъра и турбулентността; твърдо
копие на карта и схема на подхода; осигуряване на неизменно
местоположение и местоположение на полета; устройства за
управление за инструктора, необходими за: изпълнение на задачи
по обучението; повторно пускане на FNTP на минимална скорост
IMC или на по-голяма скорост; избирателно излизане от строя
на основни пилотажни прибори и навигационно оборудване.

Креди т и в съо т ветствие със съответните
документи на JAR-FCL
и JAR-OPS.
(За да може да се използва за обу чение,
изпитване или проверка на знанията за
специфичен тип или
клас вертолети, оборудването трябва да
бъде окачествено като
оборудване за летателна подготовка (FTD)
или пилотажен тренажор (FS).

11 – Инструкции за квалификационния изпит, които се предоставят от STD оператора във форма и по начин, които са приемливи
за компетентната въздухоплавателна администрация и които
отговарят на изискванията на AMC STD 3Н.030 (параграф 1.6).
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Table II FNDT II Таблица 2 – Тренажор за обработване на техниката за пилотиране и навигация FNPT II
Table 2 – FNPT II
Device

General Technical Requirements

Credits

FNPT Type II

As for Type I with the following additions or amendments:
1. The flight deck, including the instructor’s station, shall be enclosed.
There shall be made a provision for an observer.
2. Circuit breakers shall function correctly when involved in procedures.
Or malfunctions requiring or involving flight crew response.
1. Crewmembers seats, shall be provided with sufficient adjustment
to allow the occupant to achieve the design eye reference position
appropriate to a helicopter and for the visual system to be installed
to align with that eye position.
4. Generic ground handling and ground effects models, shall be
provided to enable lift-off, hover and touch- down. effects, to be
simulated and harmonised with the sound and visual system.
5. Systems shall be operative to the extent that it shall be possible to
perform normal, abnormal and emergency operations appropriate to a
helicopter as required for the training. Once activated, proper systems
operation shall result from system management by the crewmember
and not require any further input from the instructor‘s controls.
6. The instructor‘s station shall include:
• A facility to enable the dynamic plotting of the flight path on
approaches, commencing at the final approach fix. including the
vertical profile:
• Facilities, to support the required training;
• Adjustable cloud base and visibility shall be provided.
7. Control forces and control travels which respond in the same manner
under the same flight conditions as in a helicopter.
8. Aerodynamic modelling shall reflect:
• Main and tail rotor characteristics:
• The effects of icing on airframe and rotor:
• Cross-coupling effects:
• Changes of mass and center of gravity location and configuration:
• Vortex ring.
9. Significant cockpit/flight deck and rotor sounds, responding to pilot
actions, corresponding to the designated configuration of a helicopter.
10. A visual system (night/dusk and day) capable of providing a fieldof-view of a minimum of 150 degrees horizontally from the middle
eye point and 40 degrees vertically. The visual system shall be capable
of meeting the standards laid down in Part 3 and 4- of AMC STD
3H.030 (Validation, Functions and Subjective Tests).
The responses of the visual system and the cockpit/flight deck
instruments to control inputs shall be closely coupled to provide the
integration of the necessary cues.
11. A visual data base shall be provided sufficient to support the
training requirements, including, where applicable :
(i) Specific areas within the database need to have higher resolution
to support landings, take-offs and ground cushion exercises and
training away from a heliport,
(ii) For cross-country flights sufficient scene details shall be provided
to allow for ground to map navigation over a sector length equal to
30 minutes at an average cruise speed.
(iii)For Offshore A irborne R adar Approaches, v isual/radar
representations of installations shall be harmonised,
(iv) For training in the use of Night Vision Goggles (NVG) the visual
display shall have the ability to represent various scenes with the
required levels of ambient light/colour

Credits in accordance
with the relevant JAS.F C L a n d JA R- O P S
documents.
In order to be used for
helicopter type specific
trai n i ng, testi ng and
checking the device shall
also be qualified as a
Flight Training Device
or Flight Simulator.

Оборудване

Общи технически изисквания

Кредити

FNPT Tип ІІ

1. Кабината за екипажа, включително и работното място за
инструктора, да бъдат затворени. Трябва да се осигури място
за наблюдател.

БРОЙ 86

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2. Прекъсвачите на вериги, които оказват влияние върху процедурите и/или водят до наблюдавани индикации в пилотската
кабина, трябва да са разположени правилно и да функционират
прецизно.
3. Местата за членовете на екипажа да бъдат осигурени с
подходящ механизъм за промяна на ъгъла с цел постигане на
положението на седене както това в имитирания самолет или
клас самолети, а системата за наблюдение да бъде нагласена
на нивото на очите.
4. Осигуряват се обобщени модели за наземна експлоатация
и въздействия на земята, които да дават възможност да се
имитират въздействията при отлепяне от земята, зависване и
докосване на земята при кацане, които да бъдат хармонизирани
със звуковите и визуалните системи.
5. Системите трябва да могат да функционират така, че да бъде
възможно да се изпълняват всички нормални, свръхнормални
и аварийни операции, които са необходими за имитирания
самолет или клас самолети и които се изискват от учебния
процес. След като бъдат включени системите, правилното им
функциониране трябва да е резултат от управлението на системите от страна на члена на екипажа и да не е необходима
допълнителна намеса от страна на инструктора.
6. Мястото за инструктора трябва да включва следните устройства за управление:
устройство за динамичното планиране на траекторията на полета
върху подходите, като се започне от точката на крайния етап
на подхода заедно с вертикалния профи; устройства, които да
подпомагат изискваното обучение; устройство за настройване
на долната част на облаците и видимостта.
7. Усилията в системата за управление и характеристиките на
отклонение трябва да реагират по същия начин при същите
полетни условия като тези на имитирания вертолет.
8. Аеродинамичното моделиране трябва да отразява: техническите характеристики на главния носещ винт и на този при
опашката; ефекта от обледеняването на корпуса и на носещия
винт; ефекти от напречно свързване/връзка; промени в масата и
в разположението на центъра на тежестта и в конфигурацията;
пръстен на завихряне.
9. Значими звукове в кабината на екипажа, които се получават
при действията на пилота и които съответстват на моделирания вертолет.
10. Визуална система (нощ, смрачаване или ден), която да може
да осигурява полезрение минимум от 150 градуса хоризонтално
от средната точка на окото и 40 градуса вертикално. Визуалната
система трябва да отговаря на стандартите, посочени в части
3 и 4 на АМС STD 3H.030 (тестове за доказване на знанията,
функционални и субективни тестове). Реакцията на визуалната
система и на приборите в кабината на екипажа на усилията
на управление трябва да се комбинират пряко така, че да се
постига интегриране на необходимите ориентири.
11. Осигурява се визуална база данни, която да е достатъчна
за осигуряване на изискванията по обучението, включително,
където е приложимо:
(i) Специфични зони в базата данни трябва да са с по-голяма
резолюция за осигуряване на упражненията, подготовката по
приземяване, излитане и със земна възглавница настрани от
вертолета.
(ii) Подробности от достатъчни кадри за полети над територията
на страната се осигуряват с цел провеждане на навигация от
земята по карта в рамките на надлъжен сектор от 30 минути
при средна крейсерска скорост.
(iii) За радарни подходи с неназемно базиране трябва да се
хармонизират визуалните/радарните имитирани инсталации.

С Т Р. 6 9
Креди т и в съо т ветс т вие с JA R-FC L и
JAR-OPS.
За да може да се използва за обучение, изпитване или проверка
на знанията за специфичен тип вертолети,
оборудването трябва
да бъде окачествено
к ат о обору д ва не за
летателна подготовка
(FTD) или пилотажен
тренажор (FS).
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(iv) При обучението по използване на очила за нощно виждане
визуалният дисплей трябва да може да изобразява различни
сцени с изискваното ниво на осветеност/цвят на околната среда.
Виж също бележка 1 под таблица 3.
Table 3 –
FNPT III

Таблица 3 – Тренажор за отработване на техниката за пилотиране и навигация FNPT – ІІІ

Table 3 – FNPT III
Device

General Technical Requirements

Credits

FNPT Type III As for Type II with the following additions, or amendments,:
1. Local generic atmospheric models of wind pattern, such as.
around mountains and structures, as required to support the intended
manoeuvres and procedures,.
2. A visual system (night/dusk and day) capable of providing a fieldof-view of a minimum of 150 degrees horizontally from the middle
eye point and 60 degrees vertically.
3. Detailed high resolution visual data bases аs required to support
at least the following manoeuvres and procedures:
• Elevated heliports (including heli -decks),
• Confined areas.

Credits in accordance
with the relevant JARF C L a n d JA R- O P S
documents.
In order to be used for
helicopter type specific
trai n i ng, testi ng and
checking the device -shall
also be qualified as a
Flight Training Device
or flight Simulator.

Оборудване

Кредити

Общи технически изисквания

FNPT Тип ІІІ За всички типове FNPT със следните добавки или изменения:
1. Обобщени местни модели на атмосферата с розата на ветровете, като тези около планините и структурите, необходими
за подпомагане на планираните маневри и процедури.
2. Визуална система (нощ, смрачаване или ден), която да може
да осигурява полезрение минимум от 150 градуса хоризонтално
от средната точка на окото и 60 градуса вертикално.
3. Подробна база от визуални данни с висока резолюция, необходима за подпомагане най-малкото на следните маневри
и процедури:
– издигнати площадки за вертолети
(включително и вертолетни площадки на кораби и др.);
– затворени зони.

Креди т и в съо т ветствие с JARFCL и JAR-OPS.
За да може да се използва за обучение, изпитване или проверка
на знанията за специфичен тип вертолети,
оборудването трябва
да бъде окачествено
к ат о обору д ва не за
летателна подготовка
(FTD) или пилотажен
тренажор (FS).

Table 4 –
Таблица 4 – Тренажор за отработване на техниката за пилотиране и навигация
F N P T I I / I I I FNPT – ІІ/ІІІ МСС
MCC
Device

General Technical Requirements

FNPT Type II/ For use in Multi-Crew Co-operation (MCC) training – as for Type
III MCC
II or Ш with the following additions or amendment:
1. Multi engine and multi pilot helicopter.
2. Performance reserves, in case of an engine failure, to be in
accordance with CAT. A criteria.
5. Retractable landing gear (where available).
4. Anti-icing or deicing systems, (аs appropriate).
5. Fire detection/suppression system.
6. Dual controls.
7. Autopilot with upper modes.
8. 2 VHF transceivers.
9. 2 VHF NAV receivers (VOR, ILS, DME).
10. 1 ADF receiver.
11. 1 Marker receiver
12. 1 transponder.
13. Global Positioning System (GPS), (where applicable).
14. Weather radar (where applicable).
The following indicators shall be located in the same positions, on the
instrument panels of both pilots:
1. Airspeed.
2. Flight attitude.
3. Altimeter and radio altimeter (if applicable).
4. HSI.
5. Vertical speed.
6. ADF.
7. VOR, ILS, DME.
8. Marker indication (as appropriate).
9. Stop watch (as appropriate).

Credit
MCC Credits in
accordance with the
relevant JAR-FCL and
JAR-OPS documents.
In order to be used for
helicopter type specific
trai n i ng, testi ng and
checking the device shall
also be qualified as a
Flight Training Device
or Flight Simulator.
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Максимален брой
кредити
Кредити в съответствие
с JAR-FCL и JAR-OPS.
За да може да се използва за обучение, изпитване или проверка
на знанията за специфичен тип вертолети,
обору д ва не т о т рябва
да б ъде ок ачес т вено
като оборудване за
летателна подготовка
(FTD) или пилотажен
тренажор (FS).

FNPT Tип ІІ/ За използване при обучение на сътрудничество между членовете
ІІІ
на многочленен екипаж (МСС) – както за Тип ІІ или ІІІ със
MCC
следните допълнения или изменения:
1. вертолет с няколко двигателя и няколко пилоти;
2. експлоатационните резерви в случай на отказ на двигател да
бъдат в съответствие с критериите по CAT A;
3. прибиращ се колесник за кацане;
4. системи против обледеняване и за отстраняване на обледеняването;
5. система за откриване/гасене на пожар;
6. двойно управление;
7. автопилот с горни режими;
8-2. VHF предавателя-приемника/трансивера;
9-2. VHF NAV приемника (VOR, ILS, DME);
10-1. ADF приемник;
11-1. маркерен приемник;
12-1. транспондер;
13. глобална система за определяне на местоположението (GPS)
(където е приложимо);
14. метеорологичен радар (където е приложимо).
Следните индикатори ще бъдат разположени на едно и също
място върху таблата с прибори на двамата пилоти: въздушна
скорост; пространствено положение; висотомер и радиовисотомер (ако се прилага); HSI; вертикална скорост; ADF; VOR;
ILS, DME; маркерен индикатор (ако е необходим); контрол на
спиране (ако е приложим).
JAR-STD 3H.035 Requirements for FNPTs approved JAR-STD 3Н.035 Изисквания за тренажори за отработor qualified before 1 January 2003
ване на техниката за пилотиране и навигация (FNPT),
одобрени или окачествени преди 1 януари 2003 година
(a) FNPTs or devices approved or qualified in (а) Тренажори или оборудване за отработване на техниaccordance with national regulations of JAA Members ката за пилотиране и навигация, одобрени или окачесStates before 1 January 2003 will continue to maintain твени с националните регламенти на страните – членки
their approval or qualification (and be known as на JAA, преди 1 януари 2003 година, ще продължат да
FNPT (G)) under the Grandfather Rights provision, имат своето разрешение или окачествяване и ще са изin accordance with JAR-STD 3H.035-(c) and JAR- вестни като FNPT G по силата на клаузата за „правата
STD 3H.035-(d) provided that the maximum credit in на дядото“ в съответствие с JAR-STD 3Н.35(с) и (d) при
no circumstances shall exceed their existing national условие, че максималният кредит не надхвърля техниcredits, and the period of Grandfather Rights shall те национални кредити за наземно време по прибори,
not exceed 6 years from 1 January 2003.
а периодът за правата на дядото няма да надхвърля 6
(b) Recategorized FNPTs will be qualified in години от 1 януари 2003 година.
accordance with JAR-STD 3H.030.
(b) Прекатегоризирани тренажори за отработване на
техниката за пилотиране и навигация (FNTP) се ока(c) FNPTs / devices that are not recategorized but чествяват в съответствие с JAR-STD 3Н.30.
that have a primary reference document used for their (с) Тренажори или оборудване за отработване на техниката
testing may continue under previous authorisation, за пилотиране и навигация (FNTP), които не са прекаprovided that they continue to comply with the тегоризирани, но които имат първоначален документ,
primary reference document.
използван за тяхното тестуване, могат да продължат
да функционират с вече издаденото разрешение за това
при условие, че продължат да спазват изискванията,
посочени в това разрешение.
(1) To maintain their qualification / approval, these (1) За получаване и запазване на еквивалентно ниво
FNPTs / devices shall be assessed in those areas на окачествяване/разрешителното тези тренажори или
which are essential to completing the flight crew оборудване за отработване на техниката за пилотиране
member training, testing and checking process, и навигация (FNTP) се оценяват в онези области, които
including (where applicable):
са съществени за завършване на подготовката на членовете на летателния екипаж и за процеса на проверка,
включително (където е приложимо):
(i) Longitudinal, lateral and directional handling (i) Надлъжни, напречни и дирекционни качества на
qualities;
обработка/обслужване;
(ii) performance in the air;
(ii) Работа във въздуха;
(iii) specific operations;
(iii) Специфични експлоатационни операции;
(iv) cockpit/flight deckconfiguration;
(iv) Конфигурация на кабината за екипажа;
(v) functioning during normal, abnormal and (v) Функциониране в условията на нормална, свръхemergency operation;
нормална и аварийна и експлоатация;
(vi) instructor station function and FNPT / devices (vi) Функции във връзка с мястото на инструктора и
control, and
управлението на тренажора и оборудването за отработване на техниката за пилотиране и навигация (FNTP);
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(vii) certain additional requirements depending on the (vii) Допълнителни изисквания в зависимост от нивото
qualification / approval and the installed equipment. на окачествяване и монтираното оборудване.
(2) The FNPTs/devices shall be subjected to:
(2) Тренажорът/оборудването за отработване на техниката за пилотиране и навигация (FNTP) се подлага на:
(i) Validation Tests (if applicable), and
(i) Тестове за потвърждаване на годност (ако такива са
приложими), и
(ii) Functions and Subjective Tests,
(ii) Функционални и субективни тестове.
(d) FNPTs / devices that do not have a primary (d) Тренажори и оборудване за отработване на техниreference document used for their testing may ката за пилотиране и навигация (FNTP), които нямат
continue by special arrangement.
първоначален документ, използван за тяхното тестуване,
продължават да се използват по специална процедура.
(1) Such FNPTs /devices will be issued with Special (1) На такива тренажори/оборудване за отработване на
Categories.
техниката за пилотиране и навигация (FNTP) се издават
специални категории.
(2) These FNPTs / devices shall be subjected to the (2) Тези тренажори/оборудване за отработване на техниsame Functions and Subjective Tests referred to in ката за пилотиране и навигация (FNTP) се подлагат на
JAR-STD 3H.035-(c) (2) (iii) .
същите функционални и субективни тестове, които се
посочват в JAR-STD 3Н.035, подпараграф (с)(2)(ii) по-горе.
(3) In addition any previously recognized Validation (3) В допълнение се използва и всеки преди признат
Test shall be used.
тест за доказване на годност.
JAR-STD 3H.040 Changes to Qualified FNPT
JAR-STD 3Н.040 Промени в окачествен тренажор за
отработване на техниката за пилотиране и навигация
(FNTP)
(a) Requirement to notify major changes to an FNPT. (а) Изискване за съобщаване на значими промени в
The operator of a qualified FNPT shall inform the тренажор за отработване на техниката за пилотираAuthority of proposed major changes such as:
не и навигация (FNTP). Операторът на тренажора за
отработване на техниката за пилотиране и навигация
(FNTP) информира въздухоплавателната администрация
за предложени значими промени, като:
(1) Helicopter modifications which could affect (1) Модификации на вертолета, които биха могли да
FNPT qualification, and
окажат влияние върху окачествяването на тренажора
за отработване на техниката за пилотиране и навигация
(FNTP).
(2) FNPT hardware and/or software modifications (2) Модификации в хардуера и/или софтуера на треwhich could affect the handling qualities, performances нажора за отработване на техниката за пилотиране и
or system representations, and
навигация (FNTP), които биха могли да окажат влияние
върху характеристиките му на управление, работа или
представяне на системите.
(3) Relocation of the FNPT, and
(3) Преместване на тренажора за отработване на техниката за пилотиране и навигация (FNTP) на друго място.
(4) Any deactivation of the FNPT
(4) Всяко спиране/деактивиране на тренажора за отработване на техниката за пилотиране и навигация (FNTP).
NOTE: The Authority may complete a special Бележка. Въздухоплавателната администрация може да
evaluation following major changes or when an направи специална оценка след значителни промени или
FNPT appears not to be performing in accordance когато за даден тренажор за отработване на техниката
with its initial qualification,
за пилотиране и навигация (FNTP) има съмнения, че
не работи на първоначално окачественото ниво.
(b) Upgrade of an FNPT. An FNPT II/III may (b) Повишаване нивото на тренажор за отработване на
be upgraded to include an FTD qualification. техниката за пилотиране и навигация (FNTP). Нивото
Special evaluation is required before the issue of a на тренажор за отработване на техниката за пилотиqualification for the FTD.
ране и навигация – FNTP ІІ/ІІІ може да се променя
на по-високо такова, за да включи и квалификация за
оборудване за летателна подготовка (FTD). Изисква се
извършване на специална оценка преди присъждане на
окачествяване за групата на оборудване за летателна
подготовка (FTD).
(1) If an upgrade is proposed the FNPT/STD (1) Ако се предложи повишаване на нивото, операторът
operator shall seek the advice of the Authority and на тренажор за отработване на техниката за пилотиgive full details of the modifications. If the upgrade ране и навигация/оборудване за летателна подготовка
evaluation does not fall upon the anniversary of се консултира с въздухоплавателната администрация и
the original qualification date, a special evaluation представя пълни подробности за модификациите. Ако
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is required to permit the FNPT to continue to qualify оценката за повишаване на нивото не съвпада с датата,
even as an FNPT.
на която е направено първоначалното окачествяване, се
изисква извършване на специална оценка за даване на
разрешение тренажор за отработване на техниката за
пилотиране и навигация (FNTP) да продължи да има
ниво на окачествяване дори като тренажор за отработване на техниката за пилотиране и навигация (FNTP).
(2) In the case of an FNPT upgrade, the STD (2) В случай на повишаване на нивото на тренажор за
operator shall run all applicable validation tests for отработване на техниката за пилотиране и навигация
the requested qualification,
(FNTP) операторът на оборудване за комплексна летателна подготовка ще извърши всички изпитания за
потвърждаване на нивото на окачествяване, за което
се кандидатства.
(c) Relocation of an FNPT.
(с) Преместване на тренажор за отработване на техниката за пилотиране и навигация (FNTP).
(1) In instances where an FNPT is moved to a new (1) В случаите, когато даден тренажор за отработване на
location, the Authority shall be advised before the техниката за пилотиране и навигация (FNTP) се премества
planned activity. A schedule of planned related на ново място, въздухоплавателната администрация се
events has to be provided.
уведомява предварително за извършването на такива
дейности, като є се представя график за извършване
на дейностите, свързани с преместването.
(2) Prior to returning the FNPT to service at the (2) Преди повторно пускане на тренажор за отработваnew location the STD operator shall perform at не на техниката за пилотиране и навигация (FNTP) в
least one third of the validation tests (if any) and действие на новото място операторът на оборудване за
functions and subjective tests to ensure that the комплексна летателна подготовка извършва най-малко
FNPT performance meets its original qualification една трета от изпитанията за доказване на годност (ако
standard. A copy of the test documentation shall има такива) и функционални изпитания и субективниbe retained with the FNPT records for review by те тестове, за да се увери, че работата на тренажор за
the Authority.
отработване на техниката за пилотиране и навигация
(FNTP) отговаря на неговия оригинален стандарт на
окачествяване. Копие от документацията за изпитания
и тестове се пази в архива на тренажор за отработване
на техниката за пилотиране и навигация (FNTP) за
проверка от въздухоплавателната администрация.
(3) At the discretion of the Authority, the FNPT (3) По решение на въздухоплавателната администрация
shall be subject to an evaluation in accordance with тренажорът за отработване на техниката за пилотиране и
its original JAA qualification criteria,
навигация (FNTP) се подлага на оценяване в съответствие
с първоначалните критерии на JAA за окачествяване.
(d) Deactivation of a currently qualified FNPT (1) (d) Спиране на тренажора за отработване на техниката
If an STD operator plans to remove an FNPT from за пилотиране и навигация (FNTP), който понастоящем
active status for prolonged periods, the Authority е окачествен.
shall be notified and suitable controls established При условие, че операторът на оборудване за комплексна
for the period the FNPT is inactive. (2) The STD летателна подготовка планира да извади тренажор за
operator shall arrange an understanding with the отработване на техниката за пилотиране и навигация
Authority to ensure that the FNPT can be restored (FNTP) от активното му състояние на работа за продълto active status in its original qualification group. жителен период от време, въздухоплавателната администрация се уведомява за това и се определят подходящи
контролни мероприятия за периода, през който тренажор
за отработване на техниката за пилотиране и навигация
(FNTP) няма да работи. Операторът на оборудване за
комплексна летателна подготовка договаря с въздухо
плавателната администрация процедура, с която се дава
гаранция, че тренажор за отработване на техниката за
пилотиране и навигация (FNTP) може да бъде върнат
към работното му състояние в първоначалната му група
на окачествяване.
JAR-STD 3H.045 Intentionally blank
JAR-STD 1A.045 Нарочно оставено празно
JA R- S T D 3H .0 50 Tr a n sfer abi l it y of F N P T JAR-STD 1A.050 Възможност за прехвърляне на удостоQualification
верение за окачествяване на тренажор за отработване
на техниката за пилотиране и навигация (FNTP)
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(a) When there is a change of STD operator, the
new STD operator shall advise the Authority in
advance in order to agree upon a plan of transfer
of the FNPT.
(b) At the discretion of the Authority, the FNPT
shall be subject to an evaluation in accordance with
its original JAA qualification criteria,
(c) Provided that the FNPT performs to its original
standard, its original qualification shall be restored.
However user approval may be required.
SECTION 1 – REQUIREMENTS 1 GENERAL
1.1 This Section contains the requirements for Basic
Instrument Training Devices. 2 PRESENTATION
2.1 The requirements of JAR-STD 4A are presented
in two columns on loose pages, each page being
identified by the date of issue and/or the amendment
number under which it is amended or reissued. 2.2
Subheadings are in italic typeface. 2.3 Explanatory
notes not forming part of the requirements appear
in smaller typeface. 2.4 New, amended and corrected
text will be enclosed within heavy brackets until a
subsequent ‚Amendment‘ is issued.
SUBPART A – APPLICABILITY
JA R-STD 4A.0 01 Applicability JA R-STD 4A
applies to those manufacturers and/or operators of
Basic Instrument Training Devices (BITD) seeking
qualification of Basic Instrument Training Devices.
BITD users also shall gain approval to use the
BITD as part of their approved training programmes
despite the fact that the BITD has been previously
qualified. Although this document
provides guidance material for BITD users, precise
details of such approvals are contained in JAR-FCL
and other applicable documents.

SUBPART B – GENERAL
JAR-STD 4A.005 Terminology (See Appendix 1 to
JARSTD 4A.005) (See AMC STD 4A.005) Because
of the technical complexity of Synthetic Training
Device qualification, it is essential that standard
terminology is used throughout. The following
principal terms and abbreviations shall be used
in order to comply with JAR-STD. Further terms
and abbreviations are contained in Appendix 1 to
JAR-STD 4A.005.
(a) Synthetic Training Device (STD) . A training
device which is either a Flight Simulator (FS, a
Flight Training Device (FTD), a Flight Navigation
Procedure Trainer (FNPT) or a Basic Instrument
Training Device (BITD).
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(a) При смяна на оператора на оборудване за комплексна
летателна подготовка новият оператор уведомява за това
въздухоплавателната администрация предварително, за
да се съгласува план за прехвърляне на тренажор за
отработване на техниката за пилотиране и навигация
(FNTP).
(b) По решение на въздухоплавателната администрация
тренажорът за отработване на техниката за пилотиране и
навигация (FNTP) се подлага на оценяване в съответствие
с първоначалните критерии на JAA за окачествяване.
(с) При условие, че тренажор за отработване на техниката за пилотиране и навигация (FNTP) работи на
нивото на първоначалния си стандарт, нивото му на
окачествяване се запазва. Но въпреки това може да се
изисква разрешение за потребител.
1 – ИЗИСКВАНИЯ
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящият раздел съдържа
изискванията за оборудване за основна подготовка за
работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD).
2. ПРЕДСТАВЯНЕ 2.1. Изискванията на JAR-STD 4А са
представени в две колони върху незалепени страници,
като на всяка страница е отбелязана датата на издаване и номерът на поправката, под който документът е
изменен или преиздаден. 2.2. Подзаглавията се дават в
курсив. 2.3. Обяснителните бележки, които не са част
от изискванията, се дават с по-малки букви. 2.4. Нов,
изменен или коригиран текст се дава ограден в средни
скоби до издаването на следващото „изменение“.
JAR-STD 4А.001 Приложимост
JAR-STD 4А се прилага за онези производители и/или
оператори на оборудване за основна подготовка за работа
с пилотажно-навигационните прибори (BITD), които искат окачествяване на оборудване за основна подготовка
за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD).
Потребителите на оборудване за основна подготовка за
работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD)
получават право да използват това оборудване като част
от техните одобрени програми за обучение, независимо
от факта, че оборудването за основна подготовка за
работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD) е
било окачествено по-рано. Независимо, че настоящият
документ дава материал с инструкции за тези, които
използват оборудване за основна подготовка за работа
с пилотажно-навигационните прибори (BITD), точните
подробности за това право се дават в JAR-FCL и други
приложими документи.
ПОДРАЗДЕЛ В – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
JAR-STD 4А.005 Терминология. Поради техническата
сложност на окачествяването на комплексна летателна
подготовка от особена важност е използването на стандартна терминология в целия текст. За изпълнение на
изискванията на JAR-STD се използват следните основни
термини и съкращения. Допълнителни термини и съкращения се дават в Приложение 1 на JAR-STD 4A.005.
(а) Оборудване за комплексна летателна подготовка (STD).
Оборудване за подготовка, което е или пилотажен тренажор (FS), оборудване за летателна подготовка (FTD),
тренажор за моделиране на пилотажно-навигационните
правила (FNPT) или оборудване за основна подготовка
за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD).
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(b) Flight Simulator (Simulator). A full size replica of
specific type or make, model and series aeroplane
flight deck, including all equipment and computer
programmes necessary to represent the aeroplane
in ground and flight operations, a visual system
providing an out-of-the-flight deck view, and a force
cueing motion system. It is in compliance with the
minimum standards for Flight Simulator qualification.
(c) Flight Training Device (FTD). A full size replica of
an aeroplane‘s instruments, equipment, panels and
controls in an open flight deck area or an enclosed
aeroplane flight deck, including the assemblage
of equipment and computer software programmes
necessary to represent the aeroplane in ground
and flight conditions to the extent of the systems
installed in the device. It does not require a force
cueing motion or visual system. It is in compliance
with the minimum standards for a specific FTD
Level of Qualification.
(d) Flight and Navigation Procedures Trainer (FNPT).
A training device which represents the flight deck/
cockpit environment including the assemblage of
equipment and computer programmes necessary
to represent an aeroplane type or class in flight
operations to the extent that the systems appear
to function as in an aeroplane. It is in compliance
with the minimum standards for a specific FNPT
Level of Qualification.
(e) Basic Instrument Training Device (BITD). A ground
based training device which represents the student
pilot‘s station of a class of aeroplanes. It may use
screen based instrument panels and springloaded
flight controls, providing a training platform for at
least the procedural aspects of instrument flight.
(f) BITD User Approval. The extent to which a qualified
BITD may be used by persons, organisations or
enterprises as approved by the Authority. It takes
account of aeroplane to BITD differences and the
operating and training ability of the organisation.

(g) BITD Manufacturer. That organisation or enterprise
being directly responsible to the Authority for
requesting the initial BITD model qualification.

(h) BITD Model. A defined hardware/software
combination which has obtained a qualification.
Each BITD will equate to a specific model and be
a serial numbered unit.
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(b) Пилотажен тренажор (FS). Точно копие в пълни
размери на конкретен тип или марка, модел и серия
вертолетна кабина за екипажа, включително окомплектовка на цялото оборудване и компютърни програми,
необходими за представяне на вертолета в експлоатационни условия на земята и във въздуха, визуална система,
която осигурява видимост навън от кабината за екипажа
и система за движение със силов ориентир. Тренажорът
отговаря на изискванията на минималните стандарти
за окачествяване на пилотажен тренажор.
(c) Оборудване за летателна подготовка (FTD). Точно копие
в пълни размери на вертолетни прибори, оборудване,
табла и уреди за управление в отворена зона с кабина
за екипажа, включително окомплектовка на цялото
оборудване и компютърни програми, необходими за
представяне на вертолета в летателни условия на земята
и във въздуха до степен, осигурявана от монтираните
в оборудването системи. Това оборудване не се нуждае
от визуална система и система за движение със силов
ориентир. Оборудването отговаря на изискванията на
минималните стандарти за специфично ниво на окачествяване на оборудване за летателна подготовка.
(d) Тренажор за моделиране на пилотажно-навигационните правила (FNPT).Оборудване за подготовка, което
пресъздава средата на кабината за екипажа/пилотската
кабина, включително окомплектовка на оборудване и
компютърни програми, необходими за представяне на
вертолета в летателна експлоатация до степен, до която системите функционират в самолета. Тренажорът
отговаря на изискванията на минималните стандарти
за специфичен тип на окачествяване на тренажор за
моделиране на пилотажно-навигационните правила.
(e) Оборудване за основна подготовка за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD). Оборудване
за подготовка с наземно базиране, което представя/
имитира работното място на курсиста-пилот за даден
клас самолети. Може да използва табла за прибори на
базата на екрани и органи за управление на полета с
пружини, които да осигуряват учебна площадка наймалко за процедурните аспекти на полета по прибори.
(f) Право на потребител за използване на оборудване за
основна подготовка за работа с пилотажно-навигационните прибори (право на потребител на BITD). Степента,
до която едно оборудване за основна подготовка за
работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD) с
дадено квалификационно ниво може да се използва от
лица, организации или предприятия според одобрението на въздухоплавателната администрация. Отчитат се
различията между самолета и оборудването за основна
подготовка за работа с пилотажно-навигационните
прибори (BITD), както и експлоатационните и учебните
възможности на организацията.
(g) Производител на оборудване за основна подготовка за
работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD). Организацията или предприятието, което отговаря пряко
пред въздухоплавателната администрация за подаване
на заявление за първоначално окачествяване на модел
на оборудване за основна подготовка за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD).
(h) Модел на оборудване за основна подготовка за работа
с пилотажно-навигационните прибори (BITD). Определена
комбинация на хардуер/софтуер, която е била окачествена. Всяко оборудване за основна подготовка за работа
с пилотажно-навигационните прибори (BITD)съвпада с
определен модел и представлява техническа единица с
определен сериен номер.
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(i) BITD Operator. That person, organisation or
enterprise directly responsible to the Authority for
requesting and maintaining the recurrent qualification
of a particular BITD.

(j) BITD User. The person, organisation or enterprise
requesting training credits through the use of a BITD.

(k) BITD Qualification. The technical ability of a
BITD as defined in the compliance document.

(l) Qualification Test Guide (QTG) . A document
designed to demonstrate that the performance and
handling qualities of a BITD agree within prescribed
limits with agreed validation data and that all
applicable regulatory requirements have been met.
The QTG includes both the agreed validation data
and BITD data usedto support the validation.

Appendi x 1 to JA R-ST D 4A .0 05 Additional
Terminology
In addition to the principal terms defined in JARSTD 4A.005 itself, additional terms used in the
context of JAR-STD 4A have the following meanings:
(a) Automatic Testing. BITD testing wherein all
stimuli are under computer control.
(b) Breakout. The force required at the pilot‘s
primary controls to achieve initial movement of the
control position.
(c) Closed Loop Testing. A test method for which the
input stimuli are generated by controllers which drive
the BITD to follow a pre-defined target response.

(d) Control Sweep. A movement of the appropriate
pilot‘s control from neutral to an extreme limit
in one direction (Forward, Aft, Right, or Left), a
continuous movement back through neutral to the
opposite extreme position, and then a return to the
neutral position.
(e) Convertible BITD. A BITD in which hardware and
software can be changed so that the BITD represents
more than one model, usually of the same class of
aeroplane. The same cockpit shell, computers and
necessary peripheral equipment can thus be used
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(i) Оператор на оборудване за основна подготовка за работа
с пилотажно-навигационните прибори (оператор на BITD) .
Лицето, организацията или предприятието, което пряко
отговаря пред въздухоплавателната администрация за
кандидатстване и поддържане на ниво на окачествяване
за дадено оборудване за основна подготовка за работа с
пилотажно-навигационните прибори (BITD).
(j) Потребител на оборудване за основна подготовка за
работа с пилотажно-навигационните прибори (потребител
на BITD). Лицето, организацията или предприятието,
което кандидатства за кредити за обучение, проверка
и полагане на изпити чрез използване на оборудване
за основна подготовка за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD).
(k) Окачествено ниво на оборудване за основна подготовка за
работа с пилотажно-навигационните прибори (окачествено
ниво на BITD). Нивото на техническите възможности на
оборудване за комплексна летателна подготовка, както е
определено в документа за съответствие с изискванията.
(l) Инструкции за тест за окачествяване (QTG). Документ, предназначен да демонстрира, че предписаните
ограничения във връзка с работните качества и характеристиките за управление на оборудване за основна
подготовка за работа с пилотажно-навигационните
прибори (BITD) отговарят на предписаните ограничения
според предписаните технически данни и че всички
приложими регламентирани изисквания са изпълнени.
Инструкциите за теста за окачествяване включват данни за оборудването за основна подготовка за работа с
пилотажно-навигационните прибори (BITD), които се
използват за доказване на съответствие с предписаните
технически данни.
Приложение 1 към JAR-STD 4A.005 Допълнителна
терминология
В допълнение на основните термини, определени в JARSTD 4A.005, допълнителните термини, които се използват
в контекста на JAR-STD 4A имат следните значения:
(a) Автоматични изпитания. Изпитания на оборудване
за основна подготовка за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD), при които всички стимули
се управляват от компютър.
(b) Начална сила. Силата, която се изисква да се приложи
при основните уреди за управление на пилота, за да се
предизвиква първоначално преместване на позицията
на управление.
(c) Изпитания със затворена верига. Метод за извършване на изпитания, при който подаваните стимули се
пораждат от командния персонал така, че оборудване за
основна подготовка за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD) да следва предварително зададена
желана реакция.
(d) Контролно преместване. Преместване на съответното устройство за управление от пилота от неутрално
положение до положение на екстремалното ограничение
и след това отново връщане в неутрално положение.
(e) Приспособявано оборудване за основна подготовка
за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD).
Оборудване за основна подготовка за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD), при което хардуерът
и софтуерът могат да се променят така, че оборудване
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in more than one simulation.

(f) Critical Engine Parameter. The engine parameter
which is the most appropriate measure of propulsive
force.
(g) Damping (critical). The CRITICAL DAMPING
is that minimum Damping of a second order system
such that no overshoot occurs in reaching a steady
state value after being displaced from a position
of equilibrium and released. This corresponds to a
relative Damping ratio of 1.0.
(h) Damping (over-damped) . An OVERDAMPED
response is that Damping of a second order system
such that it has more Damping than is required
for Critical Damping, as described above. This
corresponds to a relative Damping ratio of more
than 1.0.
(i) Damping (under-damped). An UNDERDAMPED
response is that Damping of a second order system
such that a displacement from the equilibrium
position and free release results in one or more
overshoots or oscillations before reaching a steady
statevalue. This corresponds to a relative Damping
ratio of less than 1.0.
(j) Deadband. The amount of movement of the input
for a system for which there is no reaction in the
output or state of the system observed.
(k) Driven. A state where the input stimulus or
variable is ‘driven‘ or deposited by automatic means,
generally a computer input. The input stimulus or
variable may not necessarily be an exact match to
the flight test comparison data -it is simply driven
to certain predetermined values.
(l) BITD Data. The various types of data used to
design, manufacture, test and maintain the BITD.

(m) BITD Evaluation. A detailed appraisal of a
BITD by the Authority to ascertain whether or not
the standard required for a Qualification is met.

(n) Flight Test Data. Actual aeroplane data obtained
by the aeroplane manufacturer (or other supplier
of acceptable data) during an aeroplane flight test
programme.
(o) Free Response. The response of the aeroplane
after completion of a control input or disturbance.
(p) Frozen/Locked. A state where a variable is held
constant with time.

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7

за основна подготовка за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD) да представя повече от един
модел, обикновено за същия клас самолети. По този
начин същата пилотска кабина, компютри и необходимото периферно оборудване може по този начин да се
използват за повече от една симулация.
(f) Критичен параметър на двигателя. Параметърът
на двигателя, който е най-подходящ за измерване на
движещата сила.
(g) Критично демпфиране/погасяване. КРИТИЧНОТО
ДЕМПФИРАНЕ е това минимално демпфиране на система от втори ред, при което не се получава надминаване при постигане на стойност за устойчиво състояние
след изместване от положение на покой или свободно
положение. Това отговаря на относителен коефициент
1.0 на демпфиране.
(h) Превишено демпфиране. ПРЕВИШЕНОТО ДЕМПФИРАНЕ е реакция, показваща че демпфирането на
система от втори ред е получила по-голямо демпфиране
от това, което се изисква за критично демпфиране, както е описано по-горе. Това съответства на относителен
коефициент на демпфиране, по-голям от 1.0.
(i) Понижено демпфиране. ПОНИЖЕНОТО ДЕМПФИРАНЕ е реакция, показваща, че при демпфирането на
система от втори ред изместването от състоянието на
покой или свободно състояние води до една или повече
осцилации, преди да достигне стойност за стабилно
състояние. Това съответства на относителен коефициент
на демпфиране, по-малък от 1.0.
(j) Мъртва точка. Количеството движение на вход за
дадена система, при което няма никаква реакция на
изход или в състоянието на наблюдаваната система.
(k) Задвижване. Състояние, при което входящият стимул
или променлива се „задвижва“ или депозира автоматично,
обикновено от компютър. Входящият стимул или променлива може да не съвпада точно със сравнителните
данни от полетното изпитание – те просто се задвижват
до определени и предварително определени стойности.
(l) Данни за оборудване за основна подготовка за работа
с пилотажно-навигационните прибори (BITD). Различните типове данни, които се използват за проектиране,
производство, изпитания и техническо обслужване на
оборудване за основна подготовка за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD).
(m) Оценяване на оборудване за основна подготовка за
работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD).
Подробна оценка на оборудване за основна подготовка
за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD)
от страна на въздухоплавателната администрация, за да
се спазва стандартът , който се изисква за окачествяване.
(n) Данни за полетните изпитания. Актуални данни за
самолета, получени от производителя на самолета (или
от друг доставчик на приемливи данни) по време на
програмата за извършване на полетни изпитания със
самолета.
(o) Свободна реакция. Реакцията на самолета след изпълнение на подаване на управленско входящо усилие, или
(p) Замразена/заключена. Състояние, при което дадена
променлива остава постоянна във времето.
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(q) Functions Test. A quantitative assessment of the
operation and performance of a BITD by a suitably
qualified evaluator. The test can include verification
of correct operation of controls, instruments, and
systems of the simulated aeroplane under normal and
non-normal conditions. Functional performance is
that operation or performance that can be verified
by objective data or other suitable reference material
which may not necessarily be Flight Test Data.

(r) Hands-off Manoeuvre. A test manoeuvre conducted
or completed without pilot control inputs.
(s) Hands-on Manoeuvre. A test manoeuvre conducted
or completed with pilot control inputs as required.
(t) Integrated Testing. Testing of the BITD such that
all aeroplane system models are active and contribute
appropriately to the results. None of the aeroplane
system models should be substituted with models or
other algorithms intended for testing only. This may
be accomplished by using controller displacements
as the input. These controllers should represent
the displacement of the pilot‘s controls and these
controls should have been calibrated.

(u) Latency. The additional time, beyond that of
the basic perceivable response time of the aeroplane
due to the response time of the BITD.

(v) Manual Testing. BITD testing wherein the pilot
conducts the test without computer inputs except
for initial setup. All modules of the simulation
should be active.
(w) Master Qualification Test Guide (MQTG). The
Authority approved QTG which incorporates the
results of tests witnessed by the Authority. The
MQTG serves as the reference for future evaluations.
(x) Objective Test (Objective Testing). A quantitative
assessment based on comparison with data.
(y) Power Lever Angle. The angle of the pilot‘s primary
engine control lever (s) in the cockpit. This may
also be referred to as PLA, Throttle, Power Lever
and Propeller Lever.
(z) Predicted Data. Data derived from sources other
than type specific aeroplane flight tests.
(aa) Proof – of – Match (POM). A document which
shows agreement within defined tolerances between
model responses and flight test cases at identical
test and atmospheric conditions.
(bb) Protection Functions. Systems functions designed
to protect an aeroplane from exceeding its flight
and manoeuvre limitations.
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(q) Функционален тест/изпитание. Количествена оценка
на експлоатацията и техническите характеристики на
оборудване за основна подготовка за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD) от квалифициран
оценител. Тестът може да включва проверка на правилното функциониране на устройствата за управление,
приборите и системите на имитирания самолет при
нормални и ненормални условия. Функционални технически показатели са тези показатели за експлоатацията
или функционирането, които могат да бъдат проверени
чрез обективни данни или други подходящи материали,
които не е задължително да са данни за изпитания по
време на полет.
(r) Маневриране без ръце. Изпитателна маневра, извършвана или завършена без подаване на управленски
входящи усилия от пилота.
(s) Маневриране с ръце. Изпитателна маневра, извършвана
или завършена с подаване на необходимите управленски
входящи усилия от пилота.
(t) Интегрирани изпитания. Изпитване на оборудване
за основна подготовка за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD), при което всички системни
модели на самолета работят и допринасят за получавания
резултат. Нито един от системните модели на самолета
не трябва да се заменя с модели или други алгоритми,
предназначени само за извършване на изпитания. Това
може да се постигне чрез въвеждане на контролни
отклоняващи се входящи параметри. Тези контролни
параметри трябва да дават отклонението в устройствата
за управление на пилота, като тези контролни устройства
трябва да са калибрирани.
(u) Латентност. Остатъчното допълнително време над
времето на доловимата реакция на самолета като следствие от времето за реакция на оборудване за основна
подготовка за работа с пилотажно-навигационните
прибори (BITD). Представлява общото закъснение, натрупано от подаване на сигнала до изходящата реакция.
Не се включва характерното закъснение за имитирания
самолет.
(v) Ръчни изпитания. Изпитания на оборудване за основна
подготовка за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD), при което пилотът извършва изпитанието
без входящи компютърни данни, освен при началното
стартиране и настройка. Всички модули на симулацията
трябва да са активни.
(w) Главни инструкции за тест за окачествяване (MQTG).
Включват параметри, които могат да бъдат сравнени
с релевантните данни. MQTG служи за проверка на
данните от бъдещи оценки.
(x) Обективен тест (обективни изпитания). Количествена
оценка, свързана със сравняване на данни.
(y) Ъгъл на лоста за управление на мощността.Ъгълът
на лоста/лостовете по критериите на JAR-STD 4А. Може
да се нарича също и PLA, газ, лост за газта и лост за
въздушния винт.
(z) Предсказани данни. Данни, извлечени от източници, различни от полетните изпитания за специфичния
самолет.
(aa) Доказателство за съответствие (POM). Документ,
който показва съответствието в рамките на определени
толеранси между реакциите на модела и случаите на изпитания при еднакви изпитателни и атмосферни условия.
(bb) Предпазни функции. Системни функции, предназначени да предпазват самолета от надвишаване на
неговите ограничения за полет и маневриране.

БРОЙ 86

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 9

(cc) Pulse Input. An abrupt input to a control followed (cc) Импулсивно движение. Внезапно задвижване за
by an immediate return to the initial position.
преместване на устройство за управление, последвано
от мигновено връщане в изходно положение.
(dd) Reversible Control System. A control system in (dd) Възвръщаема система за управление. Система за
which movement of the control surface will backdrive управление, при която движението на повърхността за
the pilot‘s control in the cockpit.
управление връща обратно движението на пилота в
пилотската кабина.
(ee) Snapshot. A presentation of one or more variables (ee) Моментна снимка. Представяне на една или повече
at a given instant of time.
променливи в даден момент.
(ff) Statement of Compliance (SOC). A declaration (ff) Заявление за спазване на изискванията (SOC). Деthat specific requirements have been met.
кларация, че са спазени специфични изисквания.
(gg) Step Input. An abrupt input held at a constant (gg) Стъпково въвеждане. Рязко въвеждане на усилие,
value.
което се запазва постоянно.
(hh) Subjective Test (Subjective Testing). A qualitative (hh) Субективен тест (субективни изпитания). Количеassessment based on established standards as ствена оценка, която се основава на установени стандарти
interpreted by a suitably qualified person.
в тяхната интерпретация на подходящо квалифицирано
лице.
(ii) Time History. A presentation of the change of a (ii) История във времето. Представяне на промяна в
variable with respect to time.
дадена променлива в течение на времето.
(jj) Transport Delay. The total BITD system processing (jj) Закъснение за предаване/транспортиране. Цялото
time between an input signal from a pilot primary време за системна обработка при оборудване за основна
flight control and the instrument response. It is the подготовка за работа с пилотажно-навигационните приoverall time delay incurred rom signal input until бори (BITD) между входящ сигнал, подаван от пилота с
output response. It does not include the characteristic основно устройство за управление, и прибора.
delay of the aeroplane simulated.
(kk) Validation Data. Data used to prove that the (kk) Данни за проверка. Данни, които се използват за
BITD performance corresponds to that class of доказване, че функционирането на оборудване за основaeroplane.
на подготовка за работа с пилотажно-навигационните
прибори (BITD) съответства на дадения клас самолети.
(ll) Validation Test. A test by which BITD parameters (ll) Тест за доказване на съответствие. Тест, чрез който
can be compared with the relevant Validation Data. се доказва, че резултатите, получени с оборудването за
основна подготовка за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD), отговаря на конкретни резултати
от тестове със самолета по време на полет.
JAR-STD 4A.010 Implementation
JAR-STD 4А.010 Влизане в сила
JAR-STD 4A will be implemented on 1 January JAR-STD 4А влиза в сила на 1 януари 2003 година, след
2003 when national arrangements, procedures and което националните мерки, процедури и сертификати
Qualification Certificates shall fully comply with за окачествяване се съгласуват изцяло с критериите на
JAR-STD 4A criteria
JAR-STD 4А.
SUBPART C – BASIC INSTRUMENT TRAINING ПОДРАЗДЕЛ С – ОБОРУДВАНЕ ЗА ОСНОВНА ПОДDEVICES
ГОТОВКА ЗА РАБОТА С ПИЛОТАЖНО-НАВИГАЦИОННИТЕ ПРИБОРИ
JAR-STD 4A.015 Application for BITD Qualification JAR-STD 4А.015 Заявление за окачествяване на обо(See AMC STD 4A.015) (See IEM STD 4A.015) рудване за основна подготовка за работа с пилотажнонавигационните прибори (BITD)
(a) The BITD manufacturer of a new BITD model (а) Производителят на нов модел оборудване за основна
which requires evaluation shall apply to the Authority подготовка за работа с пилотажно-навигационните приgiving 3 months notice. In exceptional cases this бори (BITD), който изисква оценка, подава заявление до
period may be reduced to one month at the discretion въздухоплавателната администрация, като уведоми за
of the Authority.
това 3 месеца предварително. В изключителни случаи
този срок може да се намали на един месец по решение
на въздухоплавателната администрация.
(b) A BITD Qualification Certificate will be issued (b) Удостоверение за окачествяване на оборудване за осfor the BITD model to the manufacturer following новна подготовка за работа с пилотажно-навигационните
satisfactory completion of an evaluation by the прибори (BITD) ще бъде издадено за модела оборудване
Authority. This qualification is valid for all serial за основна подготовка за работа с пилотажно-навигациnumbers of this model without further technical онните прибори (BITD) на производителя непосредствеevaluation
но след одобрителната оценка на въздухоплавателната
администрация. Окачествяването е валидно за всички
серийни номера на този модел, без да е необходима
допълнителна техническа оценка.
JAR-STD 4A.020 Validity of BITD Qualification JAR-STD 4А.020 Валидност на удостоверението за
окачествяване на оборудване за основна подготовка за
работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD)
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(a) A BITD qualification of each serial mumber
is valid for 36 months from the commencement of
operation, unless reduced by the Authority. It is the
operator‘s responsibility to apply for the revalidation
of the qualification.

(b) A BITD qualification test for revalidation may
take place at any time within the 60 days prior the
expiry of the validity of the qualification document.
The new 36 months period of validity shall continue
from the expiry date of the previous qualification
document.
(c) The Authority may refuse, revoke, suspend or
vary a BITD qualification, if the provisions of JARSTD 4A are not satisfied.
(d) As a BITD only broadly replicates a class of
aeroplanes, and not a specific type of aeroplane, an
interim qualification will not be issued.
JAR-STD 4A.025 Rules governing BITD Operators
(See AMC STD 4A.025) The operator of a BITD
shall demonstrate his capability to maintain the
performance, functions and other characteristics
specified for the BITD qualification as follows:

(a) Quality System.
(1) A Quality System shall be established and a
Quality Manager designated to monitor compliance
with, and the adequacy of, procedures required to
ensure the maintenance of the qualification of the
BITD. Compliance monitoring shall include a feedback system to the Accountable Manager to ensure
corrective action as necessary.
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(а) Удостоверението за окачествяване на всеки сериен
номер на оборудване за основна подготовка за работа с
пилотажно-навигационните прибори (BITD) е валидно
36 месеца от датата на започване на експлоатацията,
освен ако не е посочен друг по-кратък срок от въздухо
плавателната администрация. Отговорност за подаване
на заявление за повторно потвърждаване на удостоверението за окачествяване носи операторът.
(b) Тест за повторно потвърждаване на удостоверението
за окачествяване на оборудване за основна подготовка
за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD)
може да се проведе по всяко време в рамките на 60 дни,
предшестващи изтичането на валидността на документа
за окачествяване. Новият 36-месечен срок на валидност
продължава от датата на изтичане на предходния документ за окачествяване.
(c) Въздухоплавателната администрация може да отказва, отменя, прекратява и променя удостоверения за
окачествяване на оборудване за основна подготовка за
работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD),
ако изискванията на JAR-STD 4А не са изпълнени.
(d) Тъй като оборудването за основна подготовка за
работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD)
симулира най-общ клас самолети, а не специфичен
тип самолети, не се издава междинно удостоверение
за окачествяване.
JAR-STD 4A.025 Правила, по които се ръководят операторите на оборудване за основна подготовка за работа с
пилотажно-навигационните прибори (BITD) Операторът
на оборудване за основна подготовка за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD) демонстрира
способността си да поддържа експлоатацията, функциите
и другите характеристики, посочени за окачественото
ниво на оборудването за основна подготовка за работа
с пилотажно-навигационните прибори (BITD), както
следва:
(а) Система за качество
(1) Създава се система за качество и се определя ръководител по качеството, който да контролира спазването
и пригодността на процедурите, които са необходими
да осигурят поддържането на окачественото ниво за
оборудване за основна подготовка за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD). Контролирането на
спазването на процедурите включва система за обратна
връзка с отговорния ръководител с цел осигуряване на
необходимите коригиращи действия.
(2) Системата за качество включва програма за осигуряване на качеството, която съдържа процедури, създадени с цел да се провери дали работата, функциите
и характеристиките на оборудването са съобразени с
всички прилагани изисквания, стандарти и процедури.

(2) The Quality System shall include a Quality
Assurance Programme that contains procedures
designed to verify that the specified performance,
functions and characteristics are being conducted
in accordance with all applicable requirements,
standards and procedures.
(3) The Quality System and the Quality Manager (3) Системата за качество и ръководителят по качество
shall be acceptable to the Authority.
трябва да бъдат приемливи за въздухоплавателната
администрация.
(4) The Quality System shall be described in relevant (4) Системата за качество се описва в съответната доdocumentation.
кументация.
(b) Updating and Modifications. The BITD operator (b) Актуализиране и модификации. Операторът на обоshall maintain a link between his own organisation, рудване за основна подготовка за работа с пилотажноthe Authority and the BITD manufacturer. to навигационните прибори (BITD) поддържа връзка между
incorporate important modifications.
своята организация, въздухоплавателната администрация
и производителите на оборудване за основна подготовка
за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD)
с цел внедряване на важни модификации.
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(1) Where applicable and essential for training, BITD
operators shall update their BITDs (for example in
the light of data revisions). Modifications of the
BITD hardware and software which affect flight
characteristics and performance, shall be evaluated
to determine the impact on the original qualification
criteria. If necessary, BITD operators shall provide
amendments for any affected validation tests.

(2) The Authority shall be advised in advance of
any major changes to determine if the tests carried
out by the BITD operator are satisfactory. A special
evaluation of the BITD may be necessary prior to
returning it to training following the modification.

(3) The BITD operator providing the information
on the intended modification shall also provide a
justification that this information is adequate either
from the BITD operator‘s own resources, or through
an arrangement with the BITD manufacturer.

(c) Installations. Ensure that the BITD is housed in
suitable premises which support safe and reliable
operation.
(1) BITD occupants and maintenance personnel
shall be briefed on safety to ensure that they are
aware of all safety equipment and arrangement in
the BITD in case of emergency.

(d) Additional Equipment. Where additional quipment
has been added by the BITD Operator to a BITD
even though not required for qualification, it will be
assessed to ensure that it does not adversely affect
the quality of training. Therefore any subsequent
modification, removal or unserviceability could affect
the qualification of the device.

JAR-STD 4A.030 Requirements for BITDs qualified
on or after 1 January 2003 (See AMC STD 4A.030)
(See IEM STD 4A.030)
(a) Any BITD submitted for initial evaluation on
or after 1 January 2003, shall be evaluated against
JAR-STD 4A criteria,
(b) A BITD shall be assessed in those areas which
are essential to completing the student pilot training
process according Appendices 1 and 2 to JAR-STD
4A.030.
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(1) Където е приложимо и съществено за подготовката,
операторите на оборудване за основна подготовка за
работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD)
осъвременяват своето на оборудване за основна подготовка за работа с пилотажно-навигационните прибори
(BITD) (например в светлината на проверка на данните).
Модификациите на хардуера и софтуера на оборудване
за основна подготовка за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD), които оказват влияние на
полета и експлоатационните характеристики, ще бъдат
подлагани на оценка за определяне на въздействието
върху оригиналните критерии за окачествяване. Ако е
необходимо, операторите на оборудване за основна подготовка за работа с пилотажно-навигационните прибори
(BITD) подготвят изменения за всеки засегнат тест за
доказване на годност.
(2) На въздухоплавателната администрация ще бъде
докл адвано предварително за всякакви важни изменения, за да се определи дали проведените тестове от
оператора на оборудване за основна подготовка за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD) са
удовлетворителни. Може да се наложи извършване на
специална оценка на оборудването за основна подготовка за работа с пилотажно-навигационните прибори
(BITD) преди връщането му в системата за подготовка
след извършването на модификацията.
(3) Операторът на оборудване за основна подготовка за
работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD),
който дава информация за заплануваната модификация,
също така предоставя доказателства, че тази информация
е точна, или от своите собствени източници, или чрез
процедура съвместно с производителя на оборудване за
основна подготовка за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD).
(с) Инсталации: Осигурява се разполагането на оборудване за основна подготовка за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD) в подходящи помещения,
които осигуряват безопасната и надеждна експлоатация.
(1) Тези, които влизат в оборудване за основна подготовка
за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD),
и персоналът за техническото му обслужване получават
подходящ инструктаж за безопасна работа с оборудване
за основна подготовка за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD) в аварийна ситуация.
(d) Допълнително оборудване. Там, където допълнително
оборудване е било добавено от оператора на оборудване
за основна подготовка за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD) към това оборудване, независимо, че това не се изисква за окачествяване, то ще бъде
оценено, за да се осигури, че оборудването не оказва
отрицателно въздействие върху качеството на подготовката. Ето защо всяко преместване, модификация или
невъзможност за сервизно обслужване може да повлияе
върху окачествяването на оборудването.
JAR-STD 4А.030 Изисквания за оборудване за основна
подготовка за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD), окачествено на или след 1 януари 2003 г.
(а) Всяко оборудване за основна подготовка за работа с
пилотажно-навигационните прибори (BITD), представено
за първоначално оценяване на или след 1 януари 2003 г.,
се оценява по критериите на приложимия JAR-STD 4А.
(b) Оборудване за основна подготовка за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD) се оценява
в онези области, които са съществени за завършване
на процеса на подготовката на летателния екипаж в
съответствие с изискванията на Приложения 1 и 2 на
JAR-STD 4A.030.
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(c) The BITD shall be subjected to:
(1) Validation tests as found in the Qualification
Test Guide (QTG) as expressed in AMC STD
4A.030, para 2.3.
(2) Functions & Subjective tests as expressed in
AMC STD 4A.030, para 3.
(d) Data which is used to ensure the fidelity of
a BITD shall be of a standard that satisfies the
Authority before the BITD can be qualified,

(e) The BITD manufacturer shall submit a QTG
acceptable to the Authority,

(f) Upon completion of the initial evaluation, and
when all the discrepancies in the QTG have been
addressed to the satisfaction of the Authority, the
QTG is approved. After inclusion of the results of
the tests witnessed by the Authority, the approved
QTG becomes the Master QTG (MQTG), which
is the basis for the BITD model qualification and
subsequent recurrent BITD individual serial number
evaluation.

(g) The BITD operator shall:
(1) Run the complete QTG progressively on an
annual cycle. Results shall be dated and retained at
least until the next requalification in order to satisfy
both the BITD operator as well as the Authority
that BITD standards are being maintained; and

(2) Establish a Configuration Control System to
ensure the continued integrity of the hardware and
software qualified.
A ppend i x 1 to JA R- S T D 4A .03 0 Tech n ica l
Requirements
(a) This Appendix describes the minimum technical
requirements for qualifying a BITD.
(b) Specific requirements for the use of the BITD
will be determined by the Authority. Specialised
training courses require an adequate standard of
simulation which will be evaluated by the Authority.
(See JAR-FCL 1) .
(c) Maximum credits are granted according to
JAR-FCL 1.
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(с) Оборудването за основна подготовка за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD) се подлага на:
(1) Тестове за потвърждаване на годност според инструкциите за теста за окачествяване (QTG), както е изложен
в AMC STD 4A.030, параграф 2.3.
(2) Функционални и субективни тестове, както са посочени в AMC STD 4A.030, параграф 3.
(d) Данните, които се използват за осигуряване на точността на едно оборудване за основна подготовка за
работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD), са
със стандарт, който удовлетворява въздухоплавателната
администрация преди оборудване за основна подготовка
за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD)
да може да получи ниво на окачествяване.
(е) Производителят на оборудване за основна подготовка
за работа с пилотажно- навигационните прибори (BITD)
представя инструкции за тест за окачествяване във форма
и по начин, който е приемлив за въздухоплавателната
администрация.
(f) Инструкциите за теста за окачествяване ще бъдат
одобрени само след извършване на първонача лно
оценяване и когато всички несъответствия в инструкциите за теста за окачествяване са отстранени по
един удовлетворителен за възду хоплавателната администрация начин. След включване на резултатите
от тестове, освидетелствано от въздухоплавателната
администрация, одобрените инструкции за изпита за
окачествяване стават главна инструкция за изпит за
окачествяване (MQTG), която е основата за окачествяване модела на оборудване за основна подготовка за
работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD) и
за извършването на следващото периодично оценяване
на индивидуален сериен номер оборудване за основна
подготовка за работа с пилотажно-навигационните
прибори (BITD).
(g) Операторът на оборудване за основна подготовка за
работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD):
(1) Изпълнява пълната главна инструкция за изпит за
окачествяване постоянно между всяко годишно оценяване от страна на въздухоплавателната администрация.
Резултатите се отбелязват с дата и се съхраняват с цел да
удовлетворят както оператора на оборудване за основна
подготовка за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD), така и въздухоплавателната администрация,
че стандартите на оборудване за основна подготовка за
работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD)
се поддържат.
(2) Създава система за контрол на конфигурацията с
цел да се осигури поддържане на доброто състояние на
окачествения хардуер и софтуер.
Приложение 1 към JAR-STD 4А.030 Технически изисквания
(а) Това приложение описва минималните технически
изисквания за окачествяване на оборудване за основна
подготовка за работа с пилотажно-навигационните
прибори (BITD).
(b) Специфични изисквания за използването на оборудване за основна подготовка за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD) се определят от
въздухоплавателната администрация. Специализирани
курсове на обучение изискват подходящ стандарт на симулация, който ще бъде оценен от въздухоплавателната
администрация (виж JAR-FCL 1).
(с) Максимален брой кредити се дава в съответствие
с JAR-FCL 1.
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Table 1 Minimum technical requirements for Таблица 1 – Минимални технически изисквания за кваqualifying JAA BITD
лификационно JAA оборудване за основна подготовка
Minimum Technical Requirements
за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD)
1. A student pilot‘s station which represents a class of 1. Кабина на имитирания клас самолети за курсистаaeroplane sufficiently enclosed to exclude distraction пилот, която е достатъчно затворена, за да не се допуска
отклоняване на вниманието.
2. The switches and all the controls shall be of a 2. Превключвателите и всички контролни устройства
representative size and shape, and shall operate as трябва да са с представителна големина и форма и ще
and represent those as in the simulated class of функционират така, както при имитирания клас самолети.
aeroplane.
3. Instruments, equipment, panels, systems, primary 3. Прибори, оборудване, контролни табла, системи, пърand secondary flight controls sufficient for the вични и вторични уреди за управление, достатъчни за
training events to be accomplished shall be located изпълнение на учебните ситуации и събития, трябва да
in a position similar to that in the simulated class са разположени така, както в имитирания клас самолети.
of aeroplane.
4. Lighting environment for panels and instruments 4. Осветена среда за контролните табла и приборите,
sufficient for the operation being conducted.
която да е подходяща за извършваните операции.
5. In addition to the pilot‘s seat, suitable viewing 5. В допълнение към работното място за пилота се осиarrangements for the instructor shall be provided гурява място с добра видимост за инструктора. От това
allowing an adequate view over the pilot‘s panels. място трябва добре да се виждат контролните табла и
работните места на членовете на екипажа.
6. The performance shall be representative of the
simulated class of aeroplane.
7. Effects of aerodynamic changes for various
combinations of drag, thrust and control settings
encountered in flight, including the effect of change in
aeroplane attitude and sideslip shall be representative
of the simulated class of aeroplane.
8. Navigation equipment for flights under IFR
with representative tolerances. This shall include
communication equipment.
9. Control forces and travel shall broadly correspond
to that of the simulated class of aeroplane.
10. Complete navigation data base for at least 3
airports with corresponding precision and nonprecision approach procedures including regular
updates. All navigational aids shall be usable, if
within range, without restrictions and instructor
intervention.
11. Engine sound shall be available.

6. Експлоатацията трябва да е представителна за имитирания клас самолети.
7. Динамичен модел на полета, който отчита различните
комбинации на спиране/отрицателна тяга и контролни
показания при действителните условия на полет, включително и ефекта от промяната на пространственото
положение и страничното приплъзване, трябва да са
представителни са имитирания клас самолети.
8. Навигационно оборудване за полети по IFR с представителни толеранси. Това оборудване да включва
комуникационно оборудване.
9. Усилията в системата за управление и характеристиките на отклонение трябва да съответстват на тези на
имитирания самолет или клас самолети.
10. Пълен комплект навигационни данни най-малко
за пет различни европейски летища със съответните
процедури за точен и неточен подход за кацане, включително актуални данни за последните три месеца.
Всички навигационни устройства трябва да могат да се
използват, ако покриват дадения обхват, без ограничения
и без намесата на инструктора.
11. Да могат да се пресъздават звуковете от двигателите
на самолета.
12. Управление и въздействие на атмосферните условия,
включително поне скорост и посока на вятъра.

12. Control and effects of atmospheric conditions,
includ ing at least: – Wind d irection and
speed – Barometric pressure
13. Map and approach profiles flown shall be available. 13. Осигуряване на карта и профили на извършваните
подходи.
14. Provision for position freeze, flight freeze and 14. Осигуряване на фиксиране на местоположението,
repositioning (geographical position, heading, speed на местоположението по време на полет и отговаряне
and altitude).
(географско местоположение, курс, скорост и височина).
15. Instructor controls to set and reset malfunctions 15. Устройства за управление за инструктора за изтриrelating to: – f light instruments\ – navigation ване на данни за неправилно функциониране, свързани
aids – flight controls – engine out operations (for със: пилотажните прибори; навигационните устройства;
multi engine aeroplanes only)
устройствата за управление; операции с неработещи
двигатели (само за самолети с няколко двигателя).
16. Stall recognition device corresponding to that 16. Устройство за отчитане срива на потока в двигателя,
of the simulated class of aeroplane.
което да съответства на това в имитирания клас самолети.
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17. A Qualification Test Guide (QTG) which shall
be submitted in a form and manner acceptable to
the Authority and which conforms to AMC STD
4A.030 (para1.6).

17. Инструкции за квалификационния изпит, които се
предоставят от оператора във форма и по начин, които са приемливи за компетентната въздухоплавателна
администрация и които отговарят на изискванията на
AMC STD 4A.030 (параграф 1.6).
12 – Датчик за определяне ъгъла на атаката, който
да отговаря на този в имитирания самолет или клас
самолети.
Appendix 2 to JAR-STD 4A.030 Table 1 – BITD Приложение 2 към JAR-STD 4A.030
Standards
Таблица 1 – Стандарти за оборудване за основна подготовка за работа с пилотажно-навигационните прибори
(BITD)
Table 1 below shows how the requirements, listed in В таблица 1 по-долу се дава как трябва да се изпълняват
Table 1 of Appendix 1 to JAR-STD 4A.030, shall изискванията, изброени в таблица 1 на Приложение 1
be fulfilled.
към JAR-STD 4A.030.
BITD STANDARDS

COMMENTS

a. Time from pilot‘s control input to recognizable system response (transport SOC required.
delay) or the attitude indicator shall be 300 ms or less. This standard shall
be certified by the manufacturer in the QTG submitted for Qualification.
b. The basic flight instruments shall be displayed and arranged in the
usual „Т-layout“. The following instruments shall be displayed so as to be
representative for the simulated class of aeroplane:
1. An attitude indicator with at least 5° and 10° pitch markings, and bank
angle markings for 10°. 20°. 30° and 60°.
2. Adjustable altimeter(s) with 20 ft markings.
3. An airspeed indicator with at least 5 kts markings within a representative
speed range and colour coding.
4. An HSI or heading indicator with incremental markings each of at least
5°, displayed on a 360° circle. The heading figures shall be radially aligned.
5. A vertical speed indicator with 100 fpm markings up to 1 000 fpm and
500 fpm thereafter within a representative range.
6. A turn and bank indicator with incremental markings for a rate of 3“ per
second turn for left and right turns. The 3° per second rate index shall be
inside of the maximum deflection of the indicator.

Covers also screen-based
instrument panel. Instruments
shall be displayed very nearly
full-size as in the simulated class
of aeroplane.
Controls to adjust the instruments,
e.g. QNH, course or heading bugs
shall be located spatially correct at
the respective instrument.
A t r i a n g le sl ip i nd ic ator i s
acceptable if applicable for the
simulated class of aeroplane.

7. A slip indicator representative of the simulated class of
aeroplane, where a coordinated fight condition is indicated with the ball in
centre position.
8. A magnetic compass with incremental markings each 10“.
9. Engine instruments as applicable to the simulated class of aeroplane, with
markings for normal ranges, minimum and maximum limits.
10. A suction gauge or instrument pressure gauge, as applicable, with a
display as appl icable for the simulated class of aeroplane.
11. A flap position indicator which displays the current flap setting. This
indicator shall be representative of the simulated class of aeroplane.
12. A pitch trim indicator with a display that shows zero trim and appropriate
indices of aeroplane nose down and nose up trim.
13. A stop watch or digital timer which allows the readout of seconds and
minutes.
c. A communication and navigation panel shall be displayed in a manner
that the frequency in use is shown. The NAV equipment shall include ADF,
VOR, DME and ILS indicators with the following incremental markings:
1. one-half dot or less for course and glide slope indications on the VOR
and ILS display.
2. 5о or less of bearing deviation for ADF and RMI, as applicable.
All NAV radios shall be equipped with an aural identification feature. A
marker beacon receiver shall also be installed with an optical and aural
identification.

Controls to select the frequencies
and other functions may Lie located
on a central COM/IMAV panel
or on a separate economically
located panel.
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d. All instrument displays shall be visible during all flight operation. The
instrument system shall be designed to ensure jumping and stepping is not
a distraction and to display all changes within the range of the replicated
instruments that are equal or greater than the values stated
below:
1. Attitude 1/2 ° pitch and 1 ° bank
2. Turn and bank of 1/4 standard rate turn
3. IAS 1 kts
4. VSI 20 fpm
5. Altitude 3 ft
6. Heading on HSI 1/2 °
7. Course and Heading on OBS and/оr RMI 1°
8. ILS 1/4°
9. RPM 25
10. MP 1/2 inch
e. The update rate of all displays shall provide an image of the
Only applicable for screen-based
instruments that:
instrument panels. SOC required
1. does not appear out of focus.
to proof the resolution.
2. does not appear to „jump“ or „‘step“ to a distracting degree during operation.
3. does not appear with distracting jagged lines or edges.
Стандарти за BITD

Коментар

а. Времето от прилагане на управленското усилие до разпозната ре- Изисква се SOC.
акция на системата (закъснение при предаване) върху индикатора за
пространственото положение на самолета ще бъде 300 милисекунди
или по-малко. Този стандарт се сертифицира от производителя в
инструкциите за тест за окачествяване (QTG), представени за окачествяването.
b. Основните пилотажни прибори се разполагат и подреждат в обичайния ред „T-layout“. За да се получи представителност за имитирания
клас самолети, се разполагат следните прибори:
1. Индикатор за пространственото положение, на който са отбелязани
най-малки стъпки на тангажа от по 5 и 10 градуса и маркировки на
ъгъла на наклона – от по 10, 20, 30 и 60 градуса.

Покрива всички базирани на
екран табла с прибори. Разполагат се прибори с почти
пълния размер както този в
имитирания клас самолети.

2. Настройван висотомер/висотомери с маркировки от по 20 фута.
3. Индикатор на въздушната скорост с най-малки маркировки от по 5
възела в рамките на съответния скоростен диапазон и цветно кодиране.
4. Индикатор/указател за HIS или за курса с маркировка на нарастване, всяка от по 5 градуса, разположена върху окръжност от 360
градуса. Цифрите за курса са разположени радиално.
5. Указател за вертикалната скорост с маркировка от по 100 фута в
минута и след това 500 фута в минута в рамките на представителен
обхват.
6. Указател на завиването/обръщането и наклона с нарастваща маркировка за завиване с по 3 градуса в секунда за ляв и десен завой.
Индексът на скоростта от по 3 градуса в секунда ще бъде вътре в
максималното отклонение на указателя.
7. Указател на приплъзването, представителен за имитирания клас
самолети, където координирано положение в полет е указано с топката в централна позиция.
8. Магнитен компас с нарастваща маркировка от по 10 градуса.
9. Прибори за двигателя, прилагани в имитирания клас самолети с
маркировки в нормалните обхвати, с минималните и максималните
ограничения.
10. Уред за измерване на вакуума или на налягането в приборите, според приложимото, с дисплей, прилаган за имитирания клас самолети.
11. Указател за положението на закрилките, който показва моментното им положение. Този указател трябва да е представителен за
имитирания клас самолети.
12. Указател за отклонението в тангажа с показване на нулево отклонение и с подходящо отбелязване на отклонение с носа на самолета
нагоре или надолу.
13. Контролно устройство за спиране или дигитален таймер, който
да показва секундите и минутите.

Приспособления за управление
и настройване на приборите,
например QNH, схеми за курса, се разполагат правилно в
пространството при съответния
прибор.

Приемлив е триъгълен указател за приплъзването, ако се
прилага за имитирания клас
самолети.
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с. Комуникационното и навигационното табло се разполага така, че
да се показва честотата на използване. Навигационното оборудване
да включва индикатори – ADF, VOR, DME и ILS, със следните нарастващи деления/маркировки:
1. половин отметка или по-малко за указване на курса и приплъзването/глисадата върху дисплея на VOR и ILS;
2. 5 градуса изменение на пеленга за ADF и RMI, според прилаганото.
Всички навигационни радиоапарати ще бъдат оборудвани с устройство
за показване силата на звука. Също да бъде инсталиран и маркерен
маяк с оптичен и звуков индикатор.
d. Дисплеят на приборите трябва да се вижда добре по време на полетната операция. Приборната система трябва да е така проектирана,
че да предпазва от разсейване на вниманието при друсане и рязко
движение и да могат да се показват всички промени в рамките на
обхвата на имитираните прибори, като стойностите им да бъдат равни
или по-големи от тези, които се посочват по-долу:
1. Пространствено положение с при 1/2 ъгъл на тангажа и 1 градус
наклон.
2. Завиване и наклон при 1/4 стандартна скорост на завиване.
3. IAS 1 истинска въздушна скорост в морски възли.
4. VSI фута в минута.
5. Височина 3 фута.
6. Курс по HIS 1/2 градуса.
7. Курс и направление по OBS и/или RMI 1 градус.
8. ILS 1/4 градуса.
9. RPM 25.
10. МР 1/2 инча.
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Приспособления за управление за избиране на честоти
и други функции могат да се
разположат върху централно
командно-навигационно табло
или върху отделно ергономично
разположено табло.

е. Скоростта за актуализиране на всички дисплеи Прилага се само за табла, които са базирани на екда дава образ върху тях така, че:
рани. Изисква се SOC за доказване на резолюцията.
1. Да не се разфокусират.
2. Да не „подскача“ или „престъпва“ до объркваща
степен по време на експлоатация.
3. Да не се появява с неясни накъсани линии или
краища.
JAR-STD 4A.035 Requirements for STDs approved or JAR-STD 4А.035 Изисквания за оборудване за комqualified before 1 January 2003
плексна летателна подготовка (STD) , одобрено или
окачествено преди 1 януари 2003 година
(a) FNPT(G)s and STDs under special category may be
recategorised as BITDs. The STD operator shall apply
for the evaluation. Following satisfactory completion
of the evaluation the STD operator will be issued a
Qualification Certificate,

(а) FNPT (G)s и оборудване за комплексна летателна подготовка (STD) под специална категория
могат да се прекатегоризират като оборудване за
основна подготовка за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD). Операторът на STD
подава заявление за окачествяване. След успешно
завършване на окачествяването на оператора на
STD му се издава сертификат за квалификация.

(b) Recategorized BITD‘s will be qualified in accordance (b) Прекатегоризирано оборудване за основна
with JAR-STD 4A.030.
подготовка за работа с пилотажно-навигационните
прибори (BITD) се окачествява в съответствие с
JAR-STD 4А.30.
JAR-STD 4A.040 Changes to qualified BITDs

JAR-STD 3Н.040 Промени в окачествено оборудване
за основна подготовка за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD)

(a) Requirement to notify major changes to a BITD. The (а) Изискване за съобщаване на значими промеOperator of a qualified BITD shall inform the Authority ни в оборудване за основна подготовка за работа
of proposed major changes such as:
с пилотажно-навигационните прибори (BITD).
Операторът на окачествено оборудване за основна
подготовка за работа с пилотажно-навигационните
прибори (BITD) информира въздухоплавателната
администрация за предложени значими промени,
като:
(1) BITD hardware and/or software modifications which (1) Модификации в хардуера и/или софтуера, които
could affect the handling qualities, performances or биха могли да окажат влияние върху характерисsystem representations.
тиките на управление, работа или представяне на
системите.
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(2) Relocation of the BITD; and

(2) Преместване на оборудване за основна подготовка за работа с пилотажно-навигационните
прибори (BITD) на друго място.

(3) Any deactivation of the BITD.

(3) Всяко спиране/деактивиране на оборудване за
основна подготовка за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD).

Note: The Authority may complete a special evaluation Бележка. Въздухоплавателната администрация може
following major changes or when a BITD appears not да направи специална оценка след значителни проto be performing to its initial qualification,
мени или когато за дадено оборудване за основна
подготовка за работа с пилотажно-навигационните
прибори (BITD) има съмнения, че не работи на
първоначално окачественото ниво.
(b) Upgrade of a BITD. If an upgrade to an FNPT I is (b) Повишаване нивото на оборудване за основна
planned, the procedures according JARSTD 3A apply, подготовка за работа с пилотажно-навигационните
прибори (BITD). Ако се планира повишаване нивото
на оборудване за основна подготовка за работа с
пилотажно-навигационните прибори (BITD), се
прилагат процедурите на JAR STD 3A.
(c) Relocation of a BITD (1) In instances where a BITD
is moved to a new location, the Authority shall be
advised. At the discretion of the Authority, the BITD
shall be subject to an evaluation in accordance with
its original JAA qualification criteria,

(с) Преместване оборудване за основна подготовка
за работа с пилотажно-навигационните прибори
(BITD). В случаите, когато дадено оборудване за
основна подготовка за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD) се премества на ново
място, се уведомява въздухоплавателната администрация. По решение на въздухоплавателната
администрация оборудването за основна подготовка
за работа с пилотажно-навигационните прибори
(BITD) се подлага на оценяване в съответствие с
първоначалните критерии на JAA за окачествяване.

(d) Deactivation of a currently qualified BITD

(d) Спиране на оборудване за основна подготовка
за работа с пилотажно-навигационните прибори
(BITD), което понастоящем е окачествено.

(1) In the event a BITD operator plans to remove a (1) При условие, че операторът на оборудване за
BITD from active status for prolonged periods, the основна подготовка за работа с пилотажно-навиAuthority shall be notified.
гационните прибори (BITD) планира да извади
оборудването за основна подготовка за работа с
пилотажно-навигационните прибори (BITD) от активното му състояние на работа за продължителен
период от време, се уведомява въздухоплавателната
администрация.
(2) The BITD operator shall agree a procedure with (2) Операторът на оборудване за основна подготовка
the Authority to ensure that the BITD can be restored за работа с пилотажно-навигационните прибори
to active status to its original Qualification Level.
(BITD) договаря с въздухоплавателната администрация процедура, с която се дава гаранция, че
оборудване за основна подготовка за работа с
пилотажно-навигационните прибори (BITD) може
да бъде върнато към работното му състояние в
първоначалното му ниво на окачествяване.
JAR-STD 4A.045 intentionally blank

JAR-STD 4A.045 Нарочно оставено празно

JAR-STD 4A.050 Transferability of BITD Qualification JAR-STD 4A.050 Възможност за прехвърляне на
удостоверение за окачествяване на оборудване за
основна подготовка за работа с пилотажно-навигационните прибори (BITD)
(a) When there is a change of BITD operator, the new (a) При смяна на оператора оборудване за основна
operator shall advise the Authority in advance in order подготовка за работа с пилотажно-навигационните
to agree upon a plan of transfer of the BITD.
прибори (BITD) новият оператор уведомява за това
въздухоплавателната администрация предварително, за да се съгласува план за прехвърляне на
оборудването за основна подготовка за работа с
пилотажно-навигационните прибори (BITD).
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(b) At the discretion of the Authority, the BITD shall be (b) По решение на въздухоплавателната адмиsubject to an evaluation in accordance with its original нистрация оборудването за основна подготовка
JAA qualification criteria,
за работа с пилотажно-навигационните прибори
(BITD) се подлага на оценяване в съответствие с
първоначалните критерии на JAA за окачествяване.
(c) Provided that the BITD performs to its original (с) При условие, че оборудване за основна подstandard, its original qualification shall be restored
готовка за работа с пилотажно-навигационните
прибори (BITD) работи на нивото на първоначалния си стандарт, нивото му на окачествяване се
възстановява.“

Преходни и заключителни разпоредби
§. 72. (1) В 2-месечен срок от влизането в
сила на наредбата лицата, притежаващи свидетелство за правоспособност, издадено по реда
на Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата
за правоспособност на авиационния персонал
(обн., ДВ, бр. 23 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 84
от 2003 г., бр. 56 от 2004 г.; изм., бр. 87 и
бр. 112 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2006 г.,
бр. 40 от 2007 г.; доп., бр. 28 от 2008 г.; изм. и
доп., бр. 47 от 2008 г.; изм., бр. 14 от 2009 г.;
попр., бр. 15 от 2009 г.), имат право да заявят
в ГД „ГВА“, че желаят свидетелството да бъде
преиздадено в свидетелство по JAR-FCL 2 и
JAR-FCL 3, като представят необходимите доказателства и заплатят такса съгласно Тарифа
№ 5 за таксите, които се събират в системата
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, одобрена с
ПМС № 81 от 2000 г.(обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.;
попр., бр. 54 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 97 от
2000 г., бр. 18, 47 и 62 от 2001 г.; доп., бр. 104
от 2001 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2002 г.; изм.,
бр. 68 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 71 от 2002 г.,
бр. 17 от 2003 г., бр. 101 от 2005 г.; изм., бр. 105
от 2005 г., бр. 77 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105
от 2006 г.; изм., бр. 38 от 2007 г.; изм. и доп.,
бр. 64 от 2008 г.; изм., бр. 78 и 79 от 2008 г.,
бр. 100 от 2009 г., бр. 64 от 2010 г.).
(2) В 6-месечен срок след изтичане на срока
по ал. 1 главният директор на Главна дирекция
„Гражданска въздухоплавателна администрация“
или оправомощено от него лице преиздава
служебно свидетелствата за правоспособност на
лицата от авиационния персонал – пилоти на
вертолети, издадени по реда на Наредба № 1
от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност
на авиационния персонал при условие, че са
представени доказателства за съответствие с
изискванията на JAR-FCL 2 и JAR-FCL 3 и е
внесена държавната такса.
§ 73. На лицата, придобили квалификационен клас за радиотелефонен оператор (RTO),
които не докажат професионално владеене на
английски език на едно от нивата по JAR-FCL
1.200/2.200 и приложения 1 и 2 към JARFCL 1.010/2.010 в срок до 5 март 2011 г., се
прекратяват следните права, произтичащи от
свидетелствата им за правоспособност:

1. за транспортните пилоти ATPL(А) и
ATPL(Н) – прекратяват се всички права, произтичащи от свидетелството за правоспособност,
и свидетелството за правоспособност се отнема;
2. за професионалните пилоти CPL(А) и
CPL(Н) – прекратяват се правата, произтичащи
от квалификационните класове: за радиотелефонен оператор (RTO), за полети по ППП (IR), и
свидетелството за правоспособност се изменя;
3. за любителите пилоти PPL(А) и
PPL(Н) – прекратяват се правата, произтичащи
от квалификационните класове: за радиотелефонен оператор (RTO), за полети по особените правила за визуални полети (S-VFR), и
свидетелството за правоспособност се изменя.
§ 74. В Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния
персонал се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 3 т. 4 – 6 се отменят.
2. В чл. 12, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 1 след думите „за нетърговски полети“
се добавя „на леки ВС“;
б) т. 2 се отменя;
в) в т. 3 след думите „за любители пилоти“
се добавят думите „на леки ВС“.
3. В чл. 25а се правят следните изменения
и допълнения:
а) в ал. 2, т. 7 думите „има назначени изпитващи и оценяващи“ се заменят с думите
„разполага с изпитващи и/или оценяващи“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Изпитният езиков център може да
сключи договор за осигуряване на оценяващи
специалисти с друга организация.“
4. В чл. 25б се правят следните изменения
и допълнения:
а) създава се нова ал. 5:
„(5) Изпитният езиков център уведомява
главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ или
оправомощено от него лице за всяка промяна
в заявените обстоятелства в 7-дневен срок от
настъпването им. Към уведомлението се прилагат съответните документи за променените
обстоятелства. Уведомлението се разглежда по
реда за разглеждане на заявлението по ал. 2.“;
б) досегашната ал. 5 става ал. 6.
5. В чл. 25в се правят следните изменения
и допълнения:

БРОЙ 86

ДЪРЖАВЕН

а) алинея 1 се изменя така:
„Чл. 25в. (1) Главният директор на ГД „ГВА“
или оправомощено от него длъжностно лице
одобрява изпитващите и оценяващите специалисти.“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Главният директор на ГД „ГВА“ или
оправомощено от него длъжностно лице отказва
одобрение на изпитващите или оценяващите
специалисти, когато не отговарят на изискванията по ал. 2.“
6. В чл. 25г ал. 2 се изменя така:
„(2) Изпитният езиков център осигурява
извършването на оценяването да се осъществи
от одобрени по чл. 25в оценяващи специалисти в 3-седмичен срок след провеждането на
изпита и писмено уведомява главния директор
на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ или оправомощено от
него лице за издаденото удостоверение. На
изпитаното лице се издава удостоверение от
оценяващ специалист, заверено от изпитния
езиков център и съдържащо:
1. резултатите във всяка отделна лингвистична категория;
2. крайната оценка от изпита;
3. крайния срок за следващия изпит (при
крайна оценка не по-ниска от ниво 4) или
уведомяване за отпадането на необходимостта
от следващ изпит (в случай на демонстрация
на езикова квалификация на ниво 6).“
7. В чл. 27, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
а) думите „министъра на транспорта и съобщенията“ се заменят с думите „министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“;
б) точка 16 се отменя;
в) в т. 23 след думата „специалисти“ се
поставя точка и думите „работещи в тях“ се
заличават.
8. В заглавието на раздел ІІІ от глава І се
добавя „на F/EL, AML (за ВС без типов сертификат по Регламент 216/2008 г.) и ATCL“.
9. В чл. 30, ал. 1 думите „свидетелства за
правоспособност“ се заменят със „свидетелство за правоспособност“, а думите „CPL(H),
ATPL(H)“ и „и квалификационни класове IR(A)
и IR(H)“ се заличават.
10. В чл. 40, ал. 3 думите „ ATPL и“ се заличават.
11. В чл. 41, ал. 2 думите „на ATPL до 7
години след последната дата на валидност на
вписан в CPL квалификационен клас IR и“ се
заличават.
12. В чл. 45, ал. 4 след думите „тип ВС“ се
добавя „по стандартите, съдържащи се в FCL
1 и FCL 2, регламентирани в глави ІV, V, VІ
от тази наредба“.
13. В чл. 51 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 т. 1 и 2 се отменят;
б) алинея 2 се отменя.
14. Член 52 се отменя.
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15. В чл. 53, ал. 1 след думите „за самолети“
се добавя „по глава шеста“.
16. В чл. 54, ал. 2 думата „лицето“ се заменя с „лице“ и след нея се добавя „по глави
четвърта, пета и шеста“.
17. В чл. 60, ал. 1 след думата „пилот“ се
добавя „по глави четвърта, пета и шеста“.
18. В чл. 62 се правят следните изменения:
а) в ал. 1 думите „ATPL и“ и „в тях“ се
заличават;
б) алинея 2 се отменя.
19. Членове 65 – 67 се отменят.
20. Членове 70 – 71 се отменят.
21. Членове 73 – 75 се отменят.
22. В чл. 75а след думата „пилотите“ се
добавя „на леки ВС“.
23. Член 75б се отменя.
24. В глава втора раздел І се отменя.
25. В глава трета раздели І – VІІ се отменят.
26. Заглавието на глава седма се изменя така:
„РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ, ПРИЗНАВАНЕ И ПОДНОВЯВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННИ КЛАСОВЕ И РАЗРЕШЕНИЯ КЪМ
СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ
НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПАЖ, ИЗПОЛЗВАНИ
САМО ВЪВ ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“.
27. В чл. 335, ал. 5, т. 3 думите „в изпитен
езиков център, одобрен“ се заменят с „при
условия и по ред, признати/приети“.
28. В чл. 335а думите „в изпитен езиков
център, одобрен“ се заменят с „при условия и
по ред, признати/приети“.
29. В чл. 336, ал. 1, т. 5 думите „в изпитен
езиков център, одобрен“ се заменят с „при
условия и по ред, признати/приети“.
30. В чл. 358, ал. 1 досегашният текст става
изречение второ и се добавя изречение първо:
„Разпоредбите на настоящата глава се прилагат за издаване на свидетелства за техническо
обслужване на ВС, за които не са издадени
типови сертификати съгласно Регламент (ЕО)
№ 216/2008 на Европейския парламент и на
Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи
правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция
за авиационна безопасност и за отмяна на
Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент
(ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО,
както и за ВС, попадащи в приложното поле
на Приложение 2 от посочения регламент.“
31. В чл. 417, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. успешно да е преминал изпит в ГД „ГВА“
за уменията си да говори и разбира английски
език за целите на аеронавигационната комуникация съгласно Инструкция № 512 от 2006 г. за
провеждане на радиотелефонна комуникация
при обслужване на въздушното движение в
Република България (ДВ, бр. 5 от 2007 г.).“
32. В § 3 от допълнителните разпоредби се
създава т. 42:
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„42. „Въздухоплавателно средство“ по смисъла
на раздели І, ІІ, ІІІ, ІV, V от глава първа е планер (G), свободен балон (FB), малко ВС (SA).“
33. В преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение
на Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата
за правоспособност на авиационния персонал
(ДВ, бр. 28 от 2008 г.) § 16 се отменя.
34. В приложение № 1 се правят следните
изменения и допълнения:
а) в част I „Видове свидетелства за правоспособност“, раздел „Вертолети“, т. 4 – 6 се
отменят;
б) в част II „Квалификационни класове,
разрешения и ограничения, вписвани в свидетелствата за правоспособност на член на
екипаж“ т. 11, 14 – 15 и 66 – 77 се отменят.
35. В приложение № 2 т. ІІ се отменя.
36. Приложение № 3 се отменя.
37. В приложение № 4 думите „CPL(A),
CPL(H), ATPL(A), ATPL(H) и“ и „и квалификационни класове IR(A) и IR(H)“ се заличават.
38. В приложение № 6 думите „CPL(A),
CPL(H), ATPL(A), ATPL(H) и“ и „и квалификационни класове IR(A) и IR(H)“ се заличават.
39. В приложение № 7 се правят следните
изменения и допълнения:
а) в т. 1 думите „PPL(А)“ и „PPL(Н)“ се
заличават;
б) точка 2 „Заявление за издаване на свидетелство за правоспособност на професионален
пилот, транспортен пилот и правоспособност
за полети по прибори“ се отменя;
в) в т. 13 означенията „IR(A)“, „IR(H)“ се
заличават;
г) в т. 14 „Заявление за явяване на теоретичен изпит“ думите „любител пилот на самолети
PPL(А)“, „любител пилот на вертолети PPL(Н)“,
„правоспособност за полети по ППП IR(A)“,
„правоспособност за полети по ППП IR(H)“,
„професионален пилот на самолет CPL(A)“,
„професионален пилот на вертолет CPL(H)“,
„транспортен пилот на самолети ATPL(A)“,
„транспортен пилот на вертолети ATPL(H)“ се
заличават.
40. Приложения № 9 – 31 се отменят.
41. В приложение № 35 думите в заглавието
„пилоти на вертолети и самолети и“ се заличават и таблици № 1 – 4 се отменят.
§ 75. В Наредба № 21 от 2007 г. за правилата
за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други
видове авиационни дейности в гражданското
въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 40 от 2007 г.;
попр., бр. 44 от 2007 г.; изм., бр. 14 от 2009 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
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1. В чл. 4:
а) в т. 1 буква „а“ се отменя;
б) в т. 2, буква „а“ думите „любител пилот – PPL(A), PPL(H) и на“ се заличават.
2. В чл. 7:
а) в ал.1, т. 1 буква „а“ се отменя;
б) в ал. 2, т. 1 буква „а“ се отменя.
3. В чл. 27, ал. 2 т. 6 и 7 се отменят.
4. В чл. 29, ал. 1 думите „CPL(H) и“ се
заличават.
5. В чл. 31, ал. 2 думите „Министерството
на транспорта“ се заменят с „Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“.
§ 76. В Наредба № 27 от 2000 г. за авиационните учебни центрове (обн., ДВ, бр. 32 от
2000 г.; доп., бр. 85 от 2001 г., бр. 22 от 2007 г.;
изм., бр. 40 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 47 от
2008 г.; изм., бр. 14 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4, ал. 1, т. 5 след думите „Европейския съюз“ се добавят думите „или от трети
страни“.
2. В чл. 20:
а) в ал. 2, т. 2 след думите „части B 1,“ и
цифрите „2“ и „5”се заличават;
б) в т. 3 се заличават думите „230-259 (Полетно обслужване)“.
3. В чл. 28 ал. 4 и 9 се отменят.
4. В чл. 48, ал. 3 думите „отговарящи на
изискванията на приложение № 3“ се заменят
с „одобрени от главния директор на Главна
дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ или оправомощено от него лице
при условията на тази наредба.“
5. В чл. 51 ал. 4 се отменя.
6. В чл. 63, ал. 3 думите „министъра на транспорта и съобщенията“ се заменят с „министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“.
7. Създава се заключителна разпоредба:
„Параграф единствен. Навсякъде думите
„министъра на транспорта“ и „Министерството
на транспорта“ се заменят съответно с думите
„министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“ и „Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“.
8. В приложение № 1 т. 2, 4 и 6 се отменят.
9. В приложение № 2 се правят следните
изменения:
а) в т. 241 думите „любител пилот“ се заличават;
б) точки 242 – 244, 251, 253 и 254 се отменят.
10. Приложение № 3 се отменя.
Министър: Ал. Цветков
8242
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА
И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-147
от 7 октомври 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 ЗНП и чл. 28,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20, т. 8 от Наредба
№ 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини и училища и във връзка с молба от лицето,
получило разрешение за откриване на Частен
професионален колеж „Европейски бизнес колеж
ФУМИ Интелект“ – София, изменям Заповед
№ РД-14-3 от 13.01.1993 г. (ДВ, бр. 6 от 1993 г.),
изменена и допълнена със Заповед № РД-14-216
от 03.10.2002 г. (ДВ, бр. 98 от 2002 г.), изменена и
допълнена със Заповед № РД-14-50 от 30.05.2005 г.
(ДВ, бр. 49 от 2005 г.), изменена и допълнена
със Заповед № РД-14-522 от 15.10.2008 г. (ДВ,
бр. 95 от 2008 г.), изменена и допълнена със
Заповед № РД-14-121 от 15.07.2009 г. (ДВ, бр. 59
от 2009 г.), изменена и допълнена със Заповед
№ РД-14-138 от 24.09.2009 г. (ДВ, бр. 79 от 2009 г.),
както следва:
Изречението: „Училището организира обучение по професия код 345020 Фирмен мениджър,
професионално направление код 345 Стопанско
управление и администрация, специалност код
3450204 Предприемачество и мениджмънт в
туризма – четвърта степен на професионална
квалификация, с прием след завършено средно
образование, дневна и задочна форма на обучение.“ се заменя с изречението: „Колежът организира обучение по професионално направление
код 345 Администрация и управление, професия
код 345020 Фирмен мениджър, специалност код
3450212 Предприемачество и мениджмънт – четвърта степен на професионална квалификация,
с прием след завършено средно образование,
дневна и задочна форма на обучение.“
8559

Министър: С. Игнатов

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-1419
от 21 октомври 2010 г.
На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския
закон във връзка с чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 от
Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците и постъпила
молба, вх. № 94-Д-237/12.10.2010 г., от Димитър
Костадинов Смиленов да бъде извършена промяна
на служебния адрес нареждам:

Изменям Заповед № ЛС-04-72 от 2006 г. (ДВ,
бр. 16 от 2006 г.) в частта є относно адреса на
синдика Димитър Костадинов Смиленов, като
вместо София 1000, ул. Княз Борис І № 59, ет. 3,
се чете София 1000, ул. Кузман Шапкарев 4, ет. 1,
тел. 02/988 30 41.
Министър: М. Попова
8516
ЗАПОВЕД № ЛС-04-1420
от 21 октомври 2010 г.
На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския
закон във връзка с чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 от
Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците и постъпила молба, вх. № 94-Я-24/13.10.2010 г., от Янко
Николов Стоянов да бъде извършена промяна на
служебния адрес нареждам:
Изменям Заповед № ЛС-04-72 от 2006 г. (ДВ,
бр. 16 от 2006 г.) в частта є относно адреса на
синдика Янко Николов Стоянов, като вместо
Варна 9000, ул. Хаджи Стамат 32, ет. 2, ап. 4,
тел. 0889 842 666, се чете Варна 9000, ул. Радко
Димитриев 7, тел. 052 603 100.
Министър: М. Попова
8517

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 662-ДФ
oт 13 октомври 2010 г.
На основание чл. 177, ал. 2, чл. 185, ал. 2,
т. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗППЦК и чл. 23 от
Закона за пазарите на финансови инструменти
Комисията за финансов надзор реши:
Разрешава на управляващо дружество „Нюуей
Асет Мениджмънт“ – АД, със седалище и адрес
на управление: Варна, район „Одесос“, ул. Хан
Аспарух 2, ет. 2, прекратяването на договорен
фонд ����������������������������������������
„Нюуей Нова Европа“ съгласно взето решение от съвета на директорите на управляващото
дружество на заседание, проведено на 27.08.2010 г.
Одобрява �������������������������������
Христо Тодоров Станев����������
за ликвидатор на договорен фонд „Нюуей Нова Европа“,
избран с решение на съвета на директорите на
управляващо дружество „Нюуей Асет Мени
джмънт“ – АД.
Отнема разрешението за организиране и управление на договорен фонд „Нюуей
�����������������
Нова Европа“, издадено на управляващо дружество „Нюуей
Асет Мениджмънт“ – АД, с Решение № 215-ДФ
от 25.02.2009 г. на Комисията за финансов надзор.
Решението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му,
което не спира неговото изпълнение.
Председател: Ст. Мавродиев
8528
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РЕШЕНИЕ № 663-ДФ
oт 13 октомври 2010 г.
На основание чл. 177, ал. 2, чл. 185, ал. 2,
т. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗППЦК и чл. 23 от
Закона за пазарите на финансови инструменти
Комисията за финансов надзор реши:
Разрешава на управляващо дружество „Нюуей
Асет Мениджмънт“ – АД, със седалище и адрес
на управление: Варна, район „Одесос“, ул. Хан
Аспарух 2, ет. 2, прекратяването на договорен
фонд „Нюуей Индекс плюс“ съгласно взето
решение от съвета на директорите на управляващото дружество на заседание, проведено на
27.08.2010 г.
Одобрява �������������������������������
Христо Тодоров Станев����������
за ликвидатор на договорен фонд „Нюуей Индекс плюс“,
избран с решение на съвета на директорите
на управляващо дружество „Нюуей Асет Мениджмънт“ – АД, на заседание, проведено на
27.08.2010 г.
Отнема разрешението за организиране и управление на договорен фонд „Нюуей Индекс плюс“,
издадено на управляващо дружество „Нюуей
Асет Мениджмънт“ – АД, с Решение № 214-ДФ
от 25.02.2009 г. на Комисията за финансов надзор.
Решението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд на Република
България в 14-дневен срок от съобщаването му,
което не спира неговото изпълнение.
8529

Председател: Ст. Мавродиев

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 539
от 7 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 6 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 6 във
връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 110, ал. 1, т. 2 ЗУТ
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-65 от 29.06.2010 г.
Столичният общински съвет реши:
Приема проект за изменение на план за регулация на УПИ XXXI-25 за създаване на УПИ
XXXI-25 и XLII-25; изменение на плана за улична регулация на улица от о. к. 192е до о.к. 192д
за създаване на улица – тупик от о. к. 192л до
о. т. 192х , кв. 3а , м. Национален киноцентър, по
кафявите и зелени линии, цифри, букви и текст
съгласно приложения проект.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Витоша“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
8564

Председател: А. Иванов
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ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
РЕШЕНИЕ № 11-17
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Генерал Тошево, реши:
1. Одобрява ПУП – ПП за Ветроенергиен
парк „Спасово“.
2. Възлага на кмета на общината да извърши
последващите съгласно закона действия.
8410

Председател: Н. Марчев

ОБЩИНА КАРНОБАТ
РЕШЕНИЕ № 409
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат,
одобрява проект за ПУП – парцеларен план за
кабелно електрозахранване на автосервиз в ПИ
118016, местност Кърънджика, в землището на
гр. Карнобат.
8537

Председател: Т. Ченешев

ОБЩИНА КУБРАТ
РЕШЕНИЕ № 419
от 23 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 93,
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кубрат, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническа инфраструктура – подземна оптична мрежа
за електронни съобщения на „Нетбокс“ – ЕООД,
с. Смирненски, на територията на община Кубрат
съгласно приетата графична част на документацията, представляваща неразделна част от решението.
Решението подлежи на оспорване в срока по
АПК пред Административния съд – Разград.
8470

Председател: И. Яхов

РЕШЕНИЕ № 420
от 23 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 93,
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кубрат, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническа инфраструктура – подземна оптична мрежа
за електронни съобщения на „Нетуоркс – България“ – ООД, Русе, на територията на община
Кубрат съгласно приетата графична част на документацията, представляваща неразделна част
от решението.
Решението подлежи на оспорване в срока по
АПК пред Административния съд – Разград.
8471

Председател: И. Яхов
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ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 379
от 14 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 4 от протокол № 5
от 24.08.2010 г. на Експертния съвет по устройство
на територията на Община Мъглиж Общинският
съвет – гр. Мъглиж, одобрява ПУП – парцеларен
план за трасе на кабел за ел. присъединяване
на ПИ 49494.35.9 в землището на гр. Мъглиж,
община Мъглиж, който предвижда външно ел.
захранване на автокъща, автоработилница и магазин за авточасти в ПИ 49494.35.9, собственост
на Радосвета Стойчева Цанева-Стефанова.
8472

Председател: Кр. Стойчев

РЕШЕНИЕ № 380
от 14 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 9 от протокол № 5
от 24.08.2010 г. на Експертния съвет по устройство
на територията на Община Мъглиж Общинският
съвет – гр. Мъглиж, одобрява ПУП – план за
застрояване на ПИ с идентификатор 49494.667.103
в землището на гр. Мъглиж, община Мъглиж,
който предвижда изграждане на склад за готова
продукция със специално предназначение, собственост на „Арсенал“ – АД, Казанлък.
8473

Председател: Кр. Стойчев

РЕШЕНИЕ № 391
от 19 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 1 от протокол № 5
от 24.08.2010 г. на Експертния съвет по устройство
на територията на Община Мъглиж Общинският
съвет – гр. Мъглиж, одобрява ПУП – план за
застрояване на имот № 000450 в землището на
с. Дъбово, местност Делииванов кладенец, община Мъглиж, с възложител Община Мъглиж,
който предвижда изграждане на фотоволтаична
централа.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
8626

Председател: Кр. Стойчев

РЕШЕНИЕ № 392
от 19 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 2 от протокол № 5
от 24.08.2010 г. на Експертния съвет по устройство
на територията на Община Мъглиж Общинският
съвет – гр. Мъглиж, одобрява ПУП – план за
застрояване на имот № 080001 в землището на
с. Ветрен, местност Къра, община Мъглиж, с
възложител Община Мъглиж, който предвижда
изграждане на фотоволтаична централа.
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Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
8627

Председател: Кр. Стойчев

РЕШЕНИЕ № 393
от 19 октомври 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и Решение № 3 от протокол № 5
от 24.08.2010 г. на Експертния съвет по устройство
на територията на Община Мъглиж Общинският
съвет – гр. Мъглиж, одобрява ПУП – план за застрояване на имот № 000365 в землището на гр.
Мъглиж, местност Каракос, община Мъглиж, с
възложител Хризантема Цветанова Генова, който
предвижда изграждане на животновъдна ферма
за отглеждане на 200 кози.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Мъглиж до Административния
съд – Стара Загора.
8628

Председател: Кр. Стойчев

ОБЩИНА РАЗГРАД
РЕШЕНИЕ № 779
от 29 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5 и чл. 108,
ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – Разград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план, както следва:
1.1. План за застрояване „За изграж дане
на птицеферма за бройлери“ в поземлен имот
с № 011023 – земеделска земя в м. Армутлук
в землището на с. Ясеновец, община Разград,
собственост на ЕТ „Слънце – Гюнеш Хасанов“,
община Разград, съгласно приложения проект.
1.2. Парцеларни планове – трасе на подземен
електропровод и трасе на водопровод за водоснабдяване на поземлен имот с № 011023 – земеделска
земя в м. Армутлук в землището на с. Ясеновец,
община Разград, преминаващи през следните
поземлени имоти съгласно приложения проект:
1.2.1. т расето на подземен кабелен електропровод през поземлени имоти № 011062 и
011058 – полски пътища, общинска собственост,
и № 011008 – нива, собственост на насл. на Хасан
Ахмедов Чакърлиев;
1.2.2. трасето за водоснабдяване през поземлени имоти № 011062 и 011058 – полски пътища,
общинска собственост.
2. Решението подлежи на оспорване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Разград.
8474

Председател: Д. Добрев
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РЕШЕНИЕ № 780
от 29 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ Общинският
съвет – Разград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване „Изграж дане на
двуетажна жилищна сграда“ в поземлен имот
с № 61710.609.4602 – земеделска земя в м. Арменски лозя, по одобрената със Заповед № РД18-37/10.03.2008 г. на изпълнителния директор
на АГКК кадастрална карта на землището на
Разград, собственост на Боян Росенов Бонев,
съгласно приложения проект.
2. Решението подлежи на оспорване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Разград.
Председател: Д. Добрев
8475
РЕШЕНИЕ № 781
от 29 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5 и чл. 108,
ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – Разград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване на „Обект за производствена, складова дейност“ в имот с № 003008,
транспортно-комуникационен план и парцеларни
планове на елементите на техническата инфраструкту ра – на електропровод и водопровод,
разположени в имот с № 003008 – земеделска
земя в м. До линията в землището на с. Недоклан, община Разград, собственост на „Джей
Ей Ей инвестмънтс“ – ООД, София, съгласно
приложения проект.
2. Решението подлежи на оспорване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Разград.
Председател: Д. Добрев
8476
РЕШЕНИЕ № 782
от 29 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1, чл. 59 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – Разград, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – (трасе) за прокарване на
Подземна кабелна мрежа за оптична свързаност
на „Нетуоркс България“ – ООД, Русе, в землищата
на с. Гецово, с. Раковски и с. Топчии в община
Разград, преминаващо през следните поземлени
имоти, съгласно приложения проект, както следва:
Общинск и поземлени имоти, през които
минава трасето: 000142; 000148; 000204; 000201;
000202 – полски пътища в землище с. Топчии;
62089.42.145; 62089.30.96 и 62089.17.56 – полски пътища в землище с. Раковски; 62089.7.140 – пасище
в землище с. Раковски; 18589.111.2 – широколистна
гора в землище с. Гецово; 18589.4.361 – пасище
в землище с. Гецово; 18589.4.343; 18589.15.266;
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18589.7.467; 18589.7.455; 18589.7.376; 18589.14.226;
18589.14.211; 18589.14.227; 18589.14.210 – полски
пътища в землище с. Гецово.
Държавни поземлени имоти в землище с.
Топчии, през които минава трасето:
000200 – път ІІІ клас;
087001 – жп линия;
087002 – друга селскостопанска територия.
2. Решението подлежи на оспорване по реда на
чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Разград.
Председател: Д. Добрев
8477

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
РЕШЕНИE № 393
от 28 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Тополов
град, реши:
Одобрява изготвения проект за ПУП – ПРЗ
в обхват ПИ № 012022 в местност Дженков камък по КВС на землище с. Доброселец, община
Тополовград, за отреждане на площадка за изг
раждане на „Фотоволтаична централа с мощност
2 MW“, с възложител: „Ставен“ – ООД, Сливен,
собственик на ПИ, съгласно н. а. № 170, т. VІ,
р. 1517, д. 1192/2007 г.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Община Тополовград пред Административния
съд – Ямбол.
Председател: Пл. Минчев
8560
РЕШЕНИE № 394
от 28 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Тополов
град, реши:
Одобрява изготвения проект за ПУП – ПРЗ
в обхват ПИ № 017004 в местност Драганова
къщичка по КВС на землище с. Доброселец,
община Тополовград, за отреждане на площадка
за изграждане на „Фотоволтаична централа с
мощност 2 MW“, с възложител: „СИГ“ – ООД,
Сливен, собственик на ПИ, съгласно н. а. № 153,
т. ІІ, р. 420, д. 360/2008 г.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Община Тополовград пред Административния
съд – Ямбол.
Председател: Пл. Минчев
8561
РЕШЕНИE № 395
от 28 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Тополов
град, реши:
Одобрява изготвения проект за ПУП – ПРЗ
в обхват ПИ № 540038, с площ 3 дка, представ
ляващ реално обособена част, съгласно скица-
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проект № Ф 02138/27.11.2009 г., от ПИ № 540014
в землището на с. Орлов дол, община Тополов
град, собственост на Тодор Господинов Тодоров,
съгласно н. а. № 119, т. ІІ, р. 415, д. № 278/2009 г.,
с цел промяна предназначението на земята във
връзка с изграждане на съоръжение на техничес
ката инфраструктура – приемно-предавателна
станция на БТК № BS3803 – Владимирово, с
възложител на проекта „Българска телекомуникационна компания“ – АД, София, съгласно
предварителен договор за покупка на недвижим
имот от 07.01.2010 г.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Община Тополовград пред Административния
съд – Ямбол.
Председател: Пл. Минчев
8562
РЕШЕНИE № 406
от 28 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Тополов
град, реши:
Одобрява изготвения проект за ПУП – ПП за
външно електрозахранване – електропроводно
отклонение (въздушнокабелен преход), подземна
кабелна електропроводна линия 20 kV и площадка
за изграждане на комплектен трансформаторен
пост 20/0,4 kV, захранващо приемно-предавателна
станция на БТК № BS3803 – Владимирово“ в ПИ
№ 540038 с площ 3 дка, представляващ реално
обособена част, съгласно скица-проект № Ф
02138/27.11.2009 г., от ПИ № 540014 в землището
на с. Орлов дол, община Тополовград, собственост на Тодор Господинов Тодоров, съгласно н. а.
№ 119, т. ІІ, р. 415, д. № 278/2009 г., с възложител
на проекта „Българска телекомуникационна компания“ – АД, София, съгласно предварителен договор за покупка на недвижим имот от 07.01.2010 г.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Община Тополовград пред Административния
съд – Ямбол.
Председател: Пл. Минчев
8563

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
РЕШЕНИЕ № 585
от 29 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Харманли, одобрява подробен
устройствен план – план-схема и парцеларен план
за изграждане на обект „Кабелна линия СрН и
НН с трафопост за външно ел.захранване на крайпътен обслужващ обект“ в ПИ 1721008 и 172009
в землище на с. Рогозиново, община Харманли,
преминаващо през имоти 40001, 40007, 272, 289,
303, 323 и 172008 по КВС на з-ще с. Рогозиново,
община Харманли, като тръгва от съществуващ
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ЖР № 150 стълб – откл. Помпена станция, чрез
въздушнокабелен преход, трасето минава през
имоти – собственост на община Харманли, и стига
до разпределителна уредба СрН нов трафопост
в имот 172008. Предвижда се монтаж на готова
комплектна трансформаторна подстанция БКТП
20/0,4 kV. За изграждането е предвидено петно с
размери 3,1 × 2,4 м.
Разположението на трасето и сервитутните
зони са съгласно графичната част на проекта,
по 0,5 м от двете страни на кабела. Дължината
на трасето е 719,51 м.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Харманли
пред Административния съд – Хасково.
Председател: П. Делчев
8497

ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 721
от 30 септември 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6 и чл. 59 ЗУТ, заявление с вх. № 26-003935 от 19.07.2010 г., Заповед № 82 от 23.06.2010 г.
на главния архитект на Община Шумен и становище на ОбЕСУТ по т. 13 от протокол № 29
от 27.07.2010 г. Общинският съвет – гр. Шумен,
прави следните промени в Решение № 705 от
23.08.2010 г. (ДВ, бр. 76 от 2010 г.):
1. Абзацът: „С плана за застрояване се определя
застрояване за имот с идентификатор 83510.204.30
със следните показатели:“ се променя, както
следва: „С плана за застрояване се определя застрояване за оранжерия за имот с идентификатор
83510.204.30 със следните показатели:“.
2. Абзацът: „Предназначението на имота
се запазва „нива“,“ се променя, както следва:
„Предназначението на имота се определя „Нива
за оранжерия“,“.
3. В останалата си част текстът на решението
остава непроменен.
4. Това решение съставлява неразделна част
от Решение № 705 от 23.08.2010 г.
На основание чл. 213 и чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
решението може да бъде обжалвано по законосъобразност в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Шумен
пред Административния съд – Шумен.
Председател: Д. Русева
8613

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 595
от 29 септември 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, одобрява проекти за подробни
устройствени планове – парцеларни планове за
съоръжения на техническата инфраструктура,
както следва:
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1. Трасе на обслужващ подобрен селскостопански път до пречиствателна станция в УПИ І
78 – за ПСОВ, масив 21 по КВС на землище с.
Кабиле.
2. Трасе на ел. проводно отклонение 20 kV
от ТП1 през поземлени имоти № 000189, 000220,
000237, 000186 до пречиствателна станция в УПИ
І 78 – за ПСОВ, масив 21 по КВС на землище
с. Кабиле.
3. Трасе на водопроводно и канализационно
отклонение през поземлени имоти № 010062,
010050, 010051, 000189, 000186, 000220, 000219, 000188,
021056, 021055, 021008, 021054, 021052, 021074, 021073,
021072 до пречиствателна станция в УПИ І 78 – за
ПСОВ, масив 21 по КВС на землище с. Кабиле.
4. Трасе за заустване на пречистени отпадни
води от пречиствателна станция в УПИ І 78 – за
ПСОВ, масив 21, през поземлен имот № 000237
до поземлен имот № 000186 по КВС на землище
с. Кабиле.
5. Трасе на ел. провод 20 kV през поземлен
имот № 000839 до поземлен имот № 051063 по
КВС на землище с. Безмер.
6. Трасе на ел. провод 20 kV от ЖР на съществуващ ел. провод ВЛ 20 kV, извод „Иречеково“,
от п/я „Кабиле“ през поземлени имоти № 000371,
000146, 000229 и 000412 до поземлен имот 032001
по КВС на землище с. Чарган.
7. Трасе на ел. провод 20 kV през поземлени
имоти № 000061, 000017, 000006, 000060, 000004,
000019, 000015, 000076, 000077, 000020 и 000197 до
поземлени имоти № 015177 и 015178 по КВС на
землище с. Ханово.
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8. Трасе на ел. провод 20 kV през поземлени
имоти № 000096 и 000323 до поземлени имоти
№ 026053 и 026054 по КВС на землище с. Тенево.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
„Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.
Председател: Г. Георгиев
8438

СЪДИЛИЩА
Районният съд – гр. Нови пазар, гр. колегия,
І състав, призовава Вячеслав Георгиевич Буюкли,
гражданин на Р. Молдова, с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 3.12.2010 г. в 10 ч. като ответник
по гр.д. № 868/2010, заведено от Антонина В.
Буюкли, с правно основание чл. 144 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
8654
Районният съд – гр. Нови пазар, гр. колегия,
І състав, призовава Вячеслав Георгиевич Буюкли,
гражданин на Р. Молдова, с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 3.12.2010 г. в 10 ч. като ответник
по гр.д. № 869/2010, заведено от Игор В. Буюкли,
с правно основание чл. 144 СК. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
8653

СЪОБЩЕНИЕ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 050-05-136 от 6.08.2010 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2010 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2011 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер.
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни
обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
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