
Заявление (Application)             Стр. 1 от 3 

Вх. №_______________________________________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ, ПОТВЪРЖДАВАНЕ, ПОДНОВЯВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА 

ПРАВОСПОСОБНОСТ НА (УЧЕНИК) РЪКОВОДИТЕЛ ПОЛЕТИ, 

КВАЛИФИКАЦИОННИ КЛАСОВЕ И РАЗРЕШЕНИЯ 

APPLICATION FOR ISSUE/REVALIDATION/RENEWAL OF (STUDENT) AIR TRAFFIC CONTROLLER (ATCO) 

LICENCE, RATINGS AND ENDORSEMENTS 

Част А: ДАННИ НА ЗАЯВИТЕЛЯ 

Part A: APPLICANT’S DETAILS 

Име, Презиме, Фамилия:________________________________________________________________________________________ 

First name, Surname, Family name:________________________________________________________________________________ 

Постоянен адрес /Permanent address:_____________________________________________________________________________ 

Телефон /Telephone:_____________________________________Мобилен /Mobile:_______________________________________ 

E-mail:_______________________________________ Националност /Nationality:________________________________________  

Дата на раждане / Date of birth:_________________________Място на раждане /Place of birth:___________________________ 

Данни за свидетелството на (УЧЕНИК) РЪКОВОДИТЕЛ ПОЛЕТИ (ако е приложимо): 

(STUDENT) ATCO LICENCE DETAILS (if applicable): 

Свидетелство за правоспособност № /Licence serial No: ____________________________________________________________ 

Дата на издаване (дд/мм/гггг) /Date of issue (dd/mm/yyyy):___________________________________________________________ 

Данни за работодателя (ако е приложимо) /EMPLOYER’S DETAILS (if applicable): 

Наименование&/Name:________________________________________________________________________________________ 

Част Б: ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА: (отбележи съответното квадратче) 

Part B: APPLICATION FOR: (tick the relevant boxes) 

Издаване на свидетелство за правоспособност на Ученик ръководител полети (квалификационен(ни) клас(ове), 

разрешения към квалификационния клас) (Част В, Д и Е от тази форма) 

Issue of Student ATCO Licence, rating(s) and rating endorsements) (Part C, E and F of this form) 

 

Езиково разрешение (Част В, Д и Е от тази форма) /(Language endorsement(s) (Part C, E and F of this form) 
 

 

Издаване на свидетелство за правоспособност на ръководител полети (квалификационен(ни) клас(ове), 

разрешения) (Част В, Д и Е от тази форма) 

Issue of ATCO Licence, rating(s) and rating endorsements (Part C, E and F of this form) 

 

Потвърждаване на свидетелство за правоспособност на ръководител полети (квалификационен(ни) клас(ове), 

разрешения) (Част В, Г, Д и Е от тази форма) 

Revalidation of ATCO Licence rating, endorsements (Part C, D, E and F of this form) 

 

 

Подновяване на свидетелство за правоспособност на ръководител полети (квалификационен(ни) клас(ове), 

разрешения) (Част В, Г, Д и Е от тази форма) 

Renewal of ATCO Licence rating, endorsements (Part C, D, E and F of this form) 

 

 

Част В: Квалификационен клас /разрешение към квалификационен клас/ орган за ОВД/ сектор 

Part C: RATING/RATING ENDORSEMENT/ATC UNIT/ Sector 

ADI  
 

 
________________________ 

Орган, сектор, работно място 

(Unit, sector, working position) 
TWR 

 

 GMC 
 

 GMS  
 

 AIR 
 

 RAD 
 

 

APS  
 

 
________________________ 

Орган, сектор, работно място 

(Unit, sector, working position) 
PAR 

 

 SRA 
 

 TCL  
 

   

ACS  
 

 
________________________ 

Орган, сектор, работно място 

(Unit, sector, working position) 
TCL 

 

     

ACP  
 

 
________________________ 

Орган, сектор, работно място 

(Unit, sector, working position) 
     

ADV  
 

 
________________________ 

Орган, сектор, работно място 

(Unit, sector, working position) 
     

APP  
 

 
________________________ 

Орган, сектор, работно място 

(Unit, sector, working position) 
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РАЗРЕШЕНИЯ КЪМ СВИДЕТЕЛСТВОТО НА ПРАВОСПОСОБНОСТ /LICENCE ENDORSEMENTS 

OJTI 
 

 STDI 
 

 ASSESSOR 
 

 

Езиково разрешение (авиационен  

английски език) 

Language proficiency endorsement 

(aviation English Language) 

 

- Ниво 4 Level 4 
 

  

- Ниво 5 Level 5 
 

  

- Ниво 6 Level 6 
 

  
 

Езиково разрешение (български 

език за нуждите на 

въздухоплаването) 

Language proficiency endorsement 

(aviation Bulgarian Language) 

 

- Ниво 4 Level 4 
 

  

- Ниво 5 Level 5 
 

  

- Ниво 6 Level 6 
 

  
 

ЧАСТ Г: ПОТВЪРЖДАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ДАДЕН ОРГАН ЗА ОВД 

Part D: UNIT ENDORSEMENT REVALIDATION/RENEWAL 

Заявителят отговаря на изискванията на регламент (ЕС) 2015/340 и на схемата за компетентност на органа за ОВД 

The applicant meets the requirements according to Regulation (EU) 2015/340 and to the unit competence scheme of unit 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

(име на органа за ОВД (София: Контрол, Подход, Кула и т.н.) 
 

Органа/обозначените разрешения указани по-долу са за потвърждаване/подновяване* (зачеркнете ненужното). 

The unit/licence endorsements annotated below are revalidated/renewed* (delete as appropriate). 
 

На основание на горното потвърждаването/подновяването може да бъде направено както е указано по-долу: 
Based on this, REVALIDATION/RENEWAL can be done as listed below: 

 
Разрешение към органа:  

(Unit endorsement): 
 

Валидно до  

(Valid until): 

Разрешение към органа:  

(Unit endorsement): 
 

Валидно до  

(Valid until): 

Разрешение към органа:  

(Unit endorsement): 
 

Валидно до  

(Valid until): 

Разрешение към органа:  

(Unit endorsement): 
 

Валидно до  

(Valid until): 

Разрешение към органа:  

(Unit endorsement): 
 

Валидно до  

(Valid until): 

Разрешение към органа:  

(Unit endorsement): 
 

Валидно до  

(Valid until): 

Забележка: Част Г се попълва само при потвърждаване или подновяване на свидетелството за правоспособност на ръководител 

полети (квалификационен(ни) клас(ове), разрешения) от ръководителя на организацията за обучение или от зам.-директора на 

центъра за ОВД, след попълване на заявлението от заявителя. 

Аз удостоверявам, че 

данните са пълни и 

достоверни  
I certify that the data is 

complete and true  

 

Име, Презиме, Фамилия /* 

First name, Surname, Family name: 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

Свидетелство за правоспособност на 

оценителя/* Assessor’s licence number:  

 

 

________________________________ 

Подпис/ Signature:* 

 

 

 

 

________________ 
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Част Д: Декларация 

Part E: Declaration 

С настоящото/ I hereby: 

1. Кандидатствам за издаване/потвърждаване/подновяване на свидетелство за правоспособност на (ученик) ръководител полети, 

класификационни класове и/или разрешения, както са описани/ apply for the issue/revalidation/renewal of (Student) ATCO Licence, ratings and/or 

endorsements as indicated; 

2. Потвърждавам, че информацията е правилна към момента на подаване на заявлението/ confirm that the information contained herein is correct at 

the time of the application; 

3. Потвърждавам, че не притежавам свидетелство за правоспособност на (ученик) ръководител полети издадено от друга държава членка на 

ЕС/ confirm that I am not holding any (Student) ATCO Licence issued in another Member State; 

4. Потвърждавам, че не съм кандидатствал за каквото и да е свидетелство за правоспособност на (ученик) ръководител полети в друга страна 

членка на ЕС, и/ confirm that I have not applied for any (Student) ATCO Licence in another Member State; and; 

5. Потвърждавам, че аз никога не съм притежавал свидетелство за правоспособност на (ученик) ръководител полети издадено от друга страна 

членка на ЕС, което е било отнето или временно прекратено в която и да е друга страна членка на ЕС/ confirm that I have never held a (Student) 

ATCO Licence issued in another Member State which has been revoked or suspended in any other Member State. 

 

Аз разбирам, че всяка невярна информация, предоставена в настоящото заявление , може да попречи за получаване 

на свидетелство за правоспособност на (ученик) ръководител полети/ 

I understand that any incorrect information provided herein could prohibit me from holding a (Student) ATCO Licence. 

 

Подпис:_____________________Име,Презиме,Фамилия:__________________________________________________________ 
/Signed/                                                     /First name, Surname, Family name/ 

  Дата/ Date:______________________________ 

Част Е: Свидетелства/Удостоверения/Документи 

Part F: Certificates/Documents 

Моля, приложете всички съответни удостоверения и/или документи/ Please enclose all relevant certificates and/or documents: 

1. Копие от свидетелството за правоспособност на (ученик) ръководител полети, ако е приложимо 

Copy of Student ATCO Licence, if applicable;  

 

2. 
Копие от паспорта или друг национален документ за самоличност 
Copy of passport or other national ID;  

 

3. 
Копие от свидетелството  за медицинска  годност 
Copy of medical certificate;  

 

4. 

Копие от удостоверение за  съответното обучение/документи удостоверяващи успешното 

завършване на: 
Copy of relevant training certificate/documents proving the successful completion of: 

 

4.1. 
Първоначално обучение (интегрирано )  и/или  
Initial training (integrated) and/or  

 

4.2. 
Обучение за квалификационен клас и/или  
Rating training and/or  

 

4.3. 
Обучение  в орган за ОВД  и/или  
Unit training and/or  

 

4.4. 
Обучение за инструктори по практическа подготовка и/или  

Practical instructor training and/or  

 

4.5. 
Обучение за оценители и/или  
Assessor training and/or  

 

4.6. 
Опреснителни курсове.  
Refresher training.  

 

5. 
Копие от сертификатите за езикова подготовка: Езици/ 
Copy of language proficiency certificate(s): language(s);  

 

6. 

Удостоверение от доставчика на КВД доказващ, че притежателя на свидетелството за 

правоспособност е изпълнил изискванията съгласно одобрената схема за компетентност/ 

Certificate by ATC provider proving that the licence holder has fulfilled the requirements in accordance with the 
approved unit competence scheme; 

 

 

7 
Копие от формуляра за оценка на компетентността 
Copy of the competence assessment form  

 

8. 
Други документи, при необходимост 

Other documents, if applicable.  

 

 


