
1

Състояние и прогноза за необходимостта от пилоти за
гражданското въздухоплаване

Йовко Йоцев – Главен секретар на АБА

Въздушният транспорт винаги е заемал водещи позиции по
отношение на бързина, удобство и безопасност. Поради това през
последните десетилетия все повече хора по света превръщат
самолета в предпочитано средство за достигане на желаната от тях
дестинация. За много от дестинациите в съвременния глобален
свят, това всъщност е и единствената възможност.

Слайд 1

По прогноза на Еърбъс пътническият трафик, измерен в
пътнико-километри, за периода 2012г. – 2032г. ще нарасне над 2
пъти и половина. Броят на пътническите самолети ще се увеличи от
16 хил. до над 33 хил., а доставките на нови пътнически самолети
ще достигнат 28 хиляди. Почти двойно увеличение за същия
период се предвижда и за броя на опериращите  карго самолети.

Слайд 2

Разбира се, този огромен флот от самолети ще трябва да
бъде пилотиран и от нарастващ брой пилоти. През последните
години самолетите стават все повече автоматични машини, при
което ролята на пилотите се доближава до тази на мениджъри на
сложен технически комплекс. В същото време настъпилите
авиационни събития с въздухоплавателни средства неминуемо
постави въпроса за необходимостта от допълнителна тренировка на
пилотите за справяне със ситуации на отказ на авиационната
техника, неблагоприятни МТО или други условия на полета,
пренасищане на въздушното пространство с полети.

Въпреки автоматизацията човешкият фактор и през
следващите години ще има решаващо значение за успешното
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завършване на всеки един полет, а основните пилотски умения
никога няма да станат излишни. Малко вероятно е през следващите
10 години пътниците да започнат да се качват на самолети, без на
борда да се намира пилот. Най-малкото заради чисто
психологическия ефект.

В световен мащаб недостигът на пилоти е факт. Според
прогноза на Боинг до 2032г. за поддържането на нарастващия
световен флот от самолети ще са нужни над 190 000 нови пилоти.

Само за Китай за същия период ще са необходими над 77 000
нови пилоти.

През последните години българската гражданска авиация
също се развива възходящо. По данни на ГД „ГВА“ към момента в
нашия регистър се намират 68 самолета с максимална излетна
маса от 5700кг. или повече. При сегашните прогнози за годишно
увеличение на трафика до 5 години броят на самолетите вероятно
ще достигне 80 бр.

В резултат на глобализирането на пазара и излизането на
нашите превозвачи на трети пазари, както и поради въвеждането на
все по-строги европейски регулации към работното време на
екипажите, разчетният брой екипажи на един самолет вече достига
4.5 (а често пъти и повече). Това означава, че към 2019г.
необходимият брой пилоти у нас с квалификация за тип самолет се
очаква да бъде поне 720.

Към момента отново по данни на ГВА наличните пилоти с
квалификация линеен и професионален пилот са малко над 770.
Броят на сега действащите пилоти, които към 2019г. ще достигнат
възрастта 65г. и ще трябва да прекратят летателната си кариера 60.
Годишно между 3-ма и 5-ма пилоти преустановяват летателна
дейност поне временно поради медицински причини.

Слайд 3
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От посочените 770 пилоти, които имат или биха могли да
получат квалификация за тип самолет, малко над 60 работят на
селскостопански самолети. За съжаление липсва официална
статистика колко точно пилоти от вече изброените действително
имат професионални ангажименти.

С въвеждането на единни изисквания към квалификацията на
пилотите в ЕС с Регламент ЕС  1178/2011 стана възможно
взаимното признаване на издадените в ЕС свидетелства за
летателна правоспособност на пилотите. Това прави възможно
наемането на европейски пилоти от страна на всеки европейски
превозвач. В същото време, налице е тенденция на изтичане на
част от висококвалифицираните кадри към превозвачи от ОАЕ,
Катар, Турция, Китай, Индия, Южна Корея, Виетнам, където
оперират бързо развиващи се превозвачи, предлагащи
привлекателни социални и финансови пакети, както и възможности
за бързо развитие в кариерата.

Процесът на изтичане на кадри е особено отчетлив в нашата
страна, където се очаква годишно между 5 и 10 пилоти да намират
ангажимент в някоя от големите авиокомпании в посочените страни.
Доброто приемане на наши пилоти в авиокомпании, лидери на
световния пазар на въздушни превози, е атестат за високото ниво
на подготовка на нашите пилоти, на техните лични качества и не на
последно място за българските превозвачи, в които те тези пилоти
са работили до този момент.

За съжаление, този процес има и негативен икономически
ефект върху нашите превозвачи, които трябва да въвеждат нови
пилоти, в които тепърва трябва да се инвестират средства и време
за достигане на същото ниво на квалификация.

Българските военни пилоти след завършване на кариерата си
в армията, също се вливат в редиците на гражданската авиация.
Поради сериозното разминаване в изискванията за квалификация
на гражданските пилоти и българските военни пилоти, процесът по
конвертиране на квалификацията е труден и скъп за самите военни
пилоти. През последните години нальотът, който се реализира във
военната ни авиация е сравнително малък и това допълнително
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затруднява реализацията на военните пилоти в авиокомпаниите. По
лесна е реализацията на военни пилоти, които са натрупали опит на
военен транспортен самолет в състава на многочленен екипаж.

Установена практика в света е след завършване на
летателната школа пилотът да натрупа опит и нальот като пилот на
малки самолети и евентуално инструктор на нови пилоти в
летателна школа, за да стане приемлив за една по-голяма
авиокомпания, оперираща със самолети от типа на А320, B737 или
MD 82/83.

За съжаление, през последните години авиокомпаниите и
самолетите у нас, на които първоначалното натрупване на опит
може да се направи, са твърде малко. Много малко са новите
пилоти, които биха желали да започнат своята кариера на
селскостопански  самолети. Това затруднява реализацията в големи
авиокомпании на пилотите, които току що са получили
квалификация за професионален пилот. Предвид на значителните
финансови средства, които те самите са инвестирали за своето
обучение (държавната поръчка за пилоти е прекратена от няколко
години), подобна перспектива е демотивираща. Това създава отлив
от желаещи за обучение в летателните школи, закриването на
много от тези школи и в крайна сметка отново недостиг на
квалифицирани пилоти за българските авиокомпании.

Проблемът с липсата на малки авиокомпании за натрупване
на летателен опит е сериозен в цяла Европа. По тази причина все
по-съществено значение се отдава на квалификацията MPL (Multi-
crew pilot license), която осигурява възможност на съответния пилот
директно да бъде квалифициран и за тип самолет, без да е
необходимо да натрупва допълнителен нальот след завършването
на първоначалното си пилотско обучение. По тази причина, обаче,
все повече летателни школи залагат и на много сериозна
предварителна селекция на кандидатите за започване на
първоначално обучение с цел гарантиране на успешно завършване
на обучението, както и успешна реализация при излизане на пазара
на труда.
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Днес у нас все още има до 50 пилоти с квалификация
„Професионален пилот“, които търсят реализация в
авиокомпаниите. Почти всички от тях нямат никакъв опит след
завършване на обучението си в школата.

Слайд 4

В момента в България годишно се обучават не повече от десет
пилоти  с квалификация професионален пилот. При най-
консервативните експертни оценки, обаче, след 2017г. ще има
съществен недостиг на български пилоти, който може да се
елиминира само ако още сега ежегодно започнат да се обучават по
15-20 пилоти.

Предвид  на намаляващия брой учебни центрове, които имат
права да подготвят професионални пилоти у нас, подобен обем на
обучение едва ли е възможен. Много е вероятно след няколко
години българските авиокомпании да трябва да разчитат на
попълнение от страна на чуждестранни пилоти. По разбираеми
причини, обаче, чуждестранните пилоти (с малки изключения) се
задържат сравнително кратко у нас, докато натрупат необходимия
им опит за реализация в големите световни авиокомпании.

Един от вариантите за стимулиране обучението на нови
пилоти до достигане на квалификация „Професионален пилот“ е
финансовото подпомагане на процеса на обучение от страна на
държавата и/или финансови институции.

Възможно е например отпускането на държавни стипендии за
най-успешно представилите се кандидати, преминали
предварителна селекция, с цел покриване на част от разходите за
обучение до достигане на квалификация професионален пилот. В
този случай стипендията би следвало да се обвърже с ангажимент
от страна на обучаемия да работи в българска авиокомпания за
определен срок от време.
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Друга възможност е осигуряване на държавни гаранции за
отпускане на банков кредит за обучение, който да покрие част или
цялата сума за първоначалното обучение.

Трябва да се отбележи, че ако не беше съществувала
държавна поръчка за пилоти в продължение на 11 години (през
2008г. започна летателното обучение на последния випуск по
държавна поръчка) вече отдавна щеше да е наличен недостиг на
пилоти за българските авиокомпании.

Къде е мястото на авиокомпаниите? Тяхната роля не е по-
малко съществена. В повечето случаи те поемат разходите по
обучението за тип самолет (при нискоразходните авиокомпании
тези разходи впоследствие се удържат от заплатите на пилотите, а
при останалите обучаемият се задължава да работи определен
брой години за авиокомпанията). Авиокомпанията осигурява също
така аеродромните тренировки, когато е необходимо, както и
тренировките в рейсови условия. Всички тези разходи са в размер
на около половината от разходите, които са необходими за
първоначалното обучение за професионален пилот. По чисто
икономически причини нашите авиокомпании не са в състояние да
създават собствени учебни центрове както големите компании като
Луфтханза, например. Те са изцяло зависими от наличието на
пазара на пилоти с квалификация „Професионален пилот“, за да
продължат обучението им за типа самолет, с който те самите
оперират или да разчитат на пилоти с вече получена квалификация
за дадения тип.

По икономически, социални и при всяко положение и чисто
патриотични причини българските авиокомпании биха желали да
разчитат на наличието на достатъчен брой български пилоти, с
които да продължат да отстояват позициите си на българския и
международните пазари.

Слайд 5



7

Именно това е и причината днес на тази кръгла маса да се
съберат хора, професионални и сърцати, които да опитат да
намерят решение на проблемите на обучението на професионални
пилоти в България, които да управляват българските самолети.


