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 Развитие на Нормативната база 

 С Разпореждане 235 на МС от 22.06.1072 г. 

 Начало на обучение на професионални летци за БГА 

ВНВНУ - Долна Митрополия, Русия и Украйна; 
 

 Начало на летателно обучение  за студенти от ТУ по 

държавна поръчка  
 

 Създаване на нови Авиационни учебни центрове по 

Наредба 27/2000 и Наредба 1/2003. Начало на обучение 

на професионални пилоти чрез самофинансиране 
 

 Синхронизиране на изискванията за обучение с JAR FCL 1 

и 2 чрез Наредба 39/2009 
 

 Прилагане на Регламент  ЕС 1178  по Част FCL в България  
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 Обучени професионални пилоти 1997-2014г. 

 Общо 240 от тях: 

 Държавна поръчка - 150 бр. 

 Самофинансиране – 90 бр. 
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 Процеса на обучение 

 Теоретично обучение  
 

 Летателно обучение  

 Първи етап – основни умения в пилотирането 

 Втори етап – пилотиране по прибори 

 Трети етап -  пилотиране на  многодвигателен самолет 

 Четвърти етап- взаимодействие в многочленен екипаж 
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 Следствия от възстановяване на  

 държавната  поръчка 
 

 Стабилизиране притока на професионални пилоти за 

нуждите на гражданската авиация 
 

 Въвеждане на предварителен подбор 
 

 Въвеждане на интегрирано обучение  
 

 Съчетаване на образованието с квалификацията  на 

професионални пилоти  
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 Критерии към кандидатите при 
 предварителния подбор 
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 Да има нужното образование 
 

 Да има медицинска годност 
 

 Да е лично мотивиран 
 

 Да може да работи в екип 
 

 Да има потенциал за развитие като капитан 
 

 Други  



 

 Следствия от възстановяване на 

 държавната  поръчка 
 

 Стабилизиране притока на професионални пилоти за 

нуждите на гражданската авиация 
 

 Въвеждане на предварителен подбор 
 

 Въвеждане на интегрирано обучение  
 

 Съчетаване на образованието с квалификацията  на 

професионални пилоти  
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 Модел за възстановяване на държавната 
 поръчка 

 Определяне на годишна квота по предложение на ГД 

ГВА и индустрията 
 

 Финансиране от страна на МТИС- 60/40 
 

 Ежегоден конкурс за избор на одобрена школа за 

обучение 
 

 Подбор на кандидатите за стипендианти по 

държавната поръчка 
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Кандидати 
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Етапи на  обучението 

Селекция 

Обучение за пилот 

МСС/Мост към Тип 

Кариера в 

Авиокомпания 
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