
Признаване на образование за определяне нa 

минималния стаж за първоначално издаване 

на бревет по Част-66 

 

Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 

66.А.30(а)1.ii и чл. 66.А.30(а)2.ii, информираме 

заинтересованите страни, че завършено 

обучение, което ГД ГВА счита за “подходящо като 

квалифициран работник по техническа 

специалност” се доказва с диплома за завършено 

средно или висше техническо образование, 

издадена от учебни заведения в Република 

България или с официално писмено 

потвърждение на съответствието на завършени 

етапи на училищно обучение или степени на 

образование и професионална квалификация в 

училище на чужда държава с тези в системата на 

народната просвета в Република България, 

издадени съгласно изискванията на НАРЕДБА № 

2 от 14.04.2003 г. за признаване на завършени 

етапи на училищно обучение или степени на 

образование и професионална квалификация по 

документи, издадени от училища на чужди 

държави (Издадена от министъра на 

образованието и науката) 

 

 

Отдел „Летателна годност“ на Дирекция 

„Авиационна безопасност“ на ГД ГВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recognition of education for determining the 

minimum practical maintenance experience for 

the initial issue of Licence iaw Part-66 

 

In order to clarify the requirements stated in 

66.A.30(a)1.ii and 66.A.30(a)2.ii, we would like to 

inform all interested parties that DG CAA of Bulgaria 

would consider as “relevant as a skilled worker in a 

technical trade” the completion of training, proven or 

evidenced by the certificate of secondary or higher 

technical education issued by educational institutions 

in the Republic of Bulgaria or by official written 

confirmation of compliance of the completed stages 

of school education or degrees of education and 

vocational training at school of a foreign country with 

those in the public education system in the Republic 

of Bulgaria, issued in accordance with Ordinance № 

2 / 14.04.2003 for the recognition of completed 

stages of school education or degrees of education 

and professional qualification documents issued by 

foreign schools (Issued by the Minister of Education 

and Science) 

 

 

 

 

 

Airworthiness Department, Aviation safety 

Directorate, DG CAA of Bulgaria 

 


