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I.Въведение
 Името на Общата организация за обучение на ДП „Ръководство на въздушното движение“
(ДП РВД) е Академия „Две следи“, на английски език “Two Trails Academy”. 

Академията наследява високите стандарти в обучението още от създаването на ДП РВД
като самостоятелна организационна структура през 1969 г.

Основна цел на Академия „Две следи“ е да подготвя и провежда обучения в следните
направления:

·Направление „Обучение на ръководители на полети (РП)“
·Направление „Обучение на инженерно-технически персонал (ИТП)“
·Направление Управление на Въздушното Движение (УВД)
·Направление „Допълнително обучение“



1. Направление „Обучение на
ръководител НА полети"

Направление „Обучение на ръководители на полети“ е
Организацията за обучение на ръководители на полети,
одобрена и сертифицирана от ГД ГВА в съответствие с

Регламент 2015/340.
Направление „Обучение на ръководители на полети“ подготвя
и провежда обучение на ученик-РП и ръководители на полети,
съгласно приложимите за тази професия изисквания. Видовете

обучения, които са одобрени да бъдат провеждани са: 
 

-Основно обучение за РП
-Обучения за квалификационни класове
-Обучение в органите за ОВД
-Обучение за инструктори
-Обучение за оценители

 
 



2. Направление „Обучение на
инженерно-технически персонал“

Направление „Обучение на инженерно-технически персонал“ е Организацията
за обучение на персонал за техническо обслужване на системи за осигуряване

на безопасност при управление на въздушното движение (ATSEP) в
съответствие с Регламент 2017/373. 

 
Това направление подготвя и провежда обучение съгласно приложимите за

ATSEP изисквания и съгласно Наредба № 1 за свидетелствата на авиационния
персонал.

 
 



3. Направление УВД

Направление УВД осигурява обучение на
персонала в обхвата на Наредба № 1 на МТ, а

именно:
 

- обучения на „Координатори по УВД“;
- обучения на  „Асистент-координатор на полети“;
- обучения на „Бордни оператори“.

 
 



4. Направление
„Допълнително обучение“

 Направление „Допълнително обучение“ осигурява обучение
на авиационен персонал (външни лица и служители на ДП

РВД), за който не се изискват свидетелства за правоспособност
и който не попада в обхвата на регулираното обучение по

останалите направления.
 



Съоръжения за
Обучение

8 учебни зали с капацитет от 10 до 100 места в
ЕЦ за УВД София
3 учебни зали с капацитет от 10 до 60 места в
ЛЦ за ОВД Бургас
3 учебни зали с капацитет от 10 до 50 места в
ЛЦ за ОВД Варна
1 учебна зала с капацитет 10 места в ЛЦ за ОВД
Горна Оряховица
1 учебна зала с капацитет 10 места в ЛЦ за ОВД
Пловдив

Общата организация за обучение на ДП РВД
разполага с шестнадесет учебни зали,

разпределени както следва:
 



Оборудването, използвано от Общата
организация за обучение на ДП РВД, за
провеждане на практическата част от

предоставяните от нея обучения, включва:

·Синтетично средство за обучение Micronav
·Синтетично средство за обучение SATCAS
·Синтетично средство за обучение Eurocontrol Part Task Trainer
·Синтетично средство за обучение Електронна учебна
платформа BULATSA Learning
·Синтетично средство за обучение Електронна учебна
платформа Microsoft Teams
·Синтетично средство за обучение Електронна учебна
платформа Moodle Training
·Синтетично средство за обучение Електронна учебна
платформа Zoom, Zoom Video Communications



 Дейности извършвани от ОБЩАТА Организация за
обучение

 



   

   

II. Направление "Обучение на
Ръководител НА Полети"

II.1. Курс за основно обучение
(Basic Training)

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

1. Курс за основно обучение
(Basic Training)
Код на курса:

2TA_BAS_TRN_ATC_2.0

Първоначалното обучение осигурява
придобиване на знания и умения за

предоставяне на безопасно и
експедитивно обслужване по контрол

на въздушното движение чрез
изпълнение на целите, описани в

„Регламент (ЕС) 2015/340.

280 учебни часа

Обучаемите следва да са преминали
подбор за обучение за длъжността

„Ръководител на полети“ и да
притежават валидно свидетелство за

медицинска годност клас 3 

 Организацията за обучение на ръководители на полети на ДП РВД е одобрена от ГД ГВА, съгласно изискванията
на Регламент 2015/340.

 



   

   

   

II.2. Курсове за квалификационен клас
(Rating Training Courses)

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

1. Курс за обучение за придобиване
на квалификационен клас ADIи

разрешение TWRкъм него (ADI (TWR)
Rating Training course)

Код на курса:
2TA_COR_RAT_ADI_TWR_2.0.

Този курс има за цел да предостави
знания, умения, разбиране и

адекватно поведение на участниците,
относно предоставянето на

обслужване на въздушното движение
в органа за ОВД кула в оперативната

среда на Сердика Кула.

143 учебни часа

1.           Обучаемите трябва да имат
издаден документ за успешно

завършен курс за основно обучение
на ръководители на полети, одобрен
съгласно изискванията на Регламент

(ЕС) 2015/340; и
2. Обучаемите трябва да притежават
документ за успешно завършен курс

за основно обучение на ръководители
на полети, одобрен съгласно

изискванията на Регламент (ЕС)
2015/340 да бъде признат от ГД ГВА.

2. Обучение за квалификационен
клас APP

(APP rating Training)
Код на курса: 2ТА_RAT_APP_1.0

Този курс има за цел да предостави
знания, умения и правилно

отношение на участниците относно
предоставяне на процедурно

обслужване на въздушното движение
в летищния контролиран район.

Курсът е предназначен за
придобиване на квалификационен

клас APP.

48 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили курс за основно обучение

за ръководители на полети (РП),
одобрен съгласно изискванията на
Регламент 2015/340 и/или курс за
квалификационен клас ADI/TWR.



   

      

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

3. Oбучение за придобиване на
квалификационен клас APS

(APS rating Training)
Код на курса: 2ТА_RAT_APS_2.0

Този курс има за цел да предостави
знания, умения, разбиране и

адекватно поведение на участниците,
относно предоставянето на

обслужване на въздушното движение
в универсалното въздушно

пространство на Плиска Подход. 
 

  153 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили курс за основно обучение

за ръководители на полети (РП),
одобрен съгласно изискванията на

Регламент 2015/340.

4. Обучение за квалификационен
клас ACS

(ACS rating Training)
Код на курса: 2ТА_RAT_ACS_2.0

Този курс има за цел да предостави
знания, умения и правилно

отношение на участниците относно
предоставяне на обслужване на

въздушното движение в
контролирания район чрез средства

за обзор.
Курсът е предназначен за

придобиване на квалификационен
клас ACS.

184 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили курс за основно обучение

за ръководители на полети (РП),
одобрен съгласно изискванията на

Регламент 2015/340.



   

   

   

II.3. Курсове в органа за обслужване на въздушното движение
(Unit Training Courses)

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

1. Курс за разрешение LBSR/SF към
орган за ОВД София Контрол

(Unit endorsement course LBSR/SF for
Sofia Control)

Код на курса:2TA_ACC_SF1_2.0

Този курс има за цел да предостави
знания, умения и правилно

отношение на участниците относно
предоставяне на обслужване на

въздушното движение от органа за
ОВД София Контрол.

Курсът е предназначен за
придобиване на разрешение към

органа за ОВД София Контрол
(LBSR/SF).

448 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили курс за първоначално

обучение за РП (включващ
квалификационен клас ACS), одобрен
съгласно изискванията на Регламент

2015/340..

2. Курс за разрешение LBSR/WN към
органа за ОВД София Контрол

(Unit endorsement course LBSR/WN
for Sofia Control)

Код на курса:2TA_ACC_WN1_2.0

Този курс има за цел да предостави
знания, умения и правилно

отношение на участниците относно
предоставяне на обслужване на

въздушното движение от органа за
ОВД София Контрол. 

Курсът е предназначен за
придобиване на разрешение към

органа за ОВД София Контрол
(LBSR/WN).

448 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили курс за първоначално

обучение за РП (включващ
квалификационен клас ACS), одобрен
съгласно изискванията на Регламент

2015/340.



   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

3. Курс за разрешение LBSR/SF към
орган за ОВД София Контрол за

притежатели на разрешение
LBSR/WN

(Unit endorsement course LBSR/SF for
Sofia Control for LBSR/WN holders)

Код на курса: 2TA_ACC_SF2_2.0

Този курс има за цел да предостави
знания, умения и правилно

отношение на участниците относно
предоставяне на обслужване на

въздушното движение от органа за
ОВД София Контрол. 

Курсът е предназначен за
придобиване на разрешения към

органа за ОВД София Контрол
(LBSR/SF) за притежатели на

разрешения LBSR/WN.

90 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили курс за квалификационен

клас ACS, одобрен съгласно
изискванията на Регламент 2015/340

и да притежават валидни разрешения
LBSR/WN.

4. Курс за разрешения LBSR/WN към
орган за ОВД София Контрол за

притежатели на разрешения LBSR/SF
(Unit endorsement course LBSR/WN

for Sofia Control for LBSR/SF holders)
Код на курса: 2TA_ACC_WN2_2.0

Този курс има за цел да предостави
знания, умения и правилно

отношение на участниците относно
предоставяне на обслужване на

въздушното движение от органа за
ОВД София Контрол. 

Курсът е предназначен за
придобиване на разрешения към

органа за ОВД София Контрол
(LBSR/WN) за притежатели на

разрешение LBSR/SF

90 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили курс за квалификационен

клас ACS, одобрен съгласно
изискванията на Регламент 2015/340

и да притежават валидни разрешения
LBSR/SF.



   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

5. Адаптиран курс за разрешение
LBSR/SF към орган за ОВД София

Контрол
(Adapted unit endorsement course

LBSR/SF for Sofia Control)
Код на курса: 2TA_ACC_SF3_1.0

Този курс има за цел да предостави
знания, умения, разбиране и

правилно поведение на участниците,
относно предоставяне на обслужване
на въздушното движение от органа за

ОВД София Контрол.
Курсът е предназначен за

придобиване на разрешение към
органа за ОВД София Контрол

(LBSR/SF).

130 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили курс за първоначално

обучение за ръководители на полети
с квалификационен клас ACS,

одобрен съгласно изискванията на
Регламент 2015/340.

6. Курс за разрешение към орган за
ОВД Бургас Кула (LBBG) за
притежатели на ADI/TWR

(Unit endorsement course LBBG for
ADI/TWR holders)

Код на курса: 2TA_UBG_ADI_2.0

Този курс има за цел да предостави
знания, умения и правилно

отношение на участниците относно
предоставяне на обслужване на

въздушното движение от органа за
ОВД Бургас Кула.

Курсът е предназначен за
придобиване на разрешение към

органа за ОВД Бургас Кула (LBBG).

253 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили курс за основно обучение

за ръководители на полети (РП) и
курс за квалификационен клас

ADI/TWR, одобрен съгласно
изискванията на Регламент 2015/340.



   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

6. Курс за разрешение към орган за
ОВД Бургас Подход 

(Unit endorsement course LBBG for
APS holders)

Код на курса: 2TA_UBG_APS_2.0

Този курс има за цел да предостави
знания, умения и правилно

отношение на участниците относно
предоставяне на обслужване на

въздушното движение от органа за
ОВД Бургас Подход.

Курсът е предназначен за
придобиване на разрешение към

органа за ОВД Бургас Подход (LBBG).

404 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили курс за основно обучение

за РП и за квалификационен клас
APS, одобрен съгласно изискванията

на Регламент 2015/340.

7. Курс за разрешение към орган за
ОВД Варна Кула (LBWN) за
притежатели на ADI (Unit

endorsement course LBWN for
ADI/TWR holders)

Код на курса: 2TA_UWN_ADI_2.0

Този курс има за цел да предостави
знания, умения и правилно

отношение на участниците относно
предоставяне на обслужване на

въздушното движение от органа за
ОВД Варна Кула.

Курсът е предназначен за
придобиване на разрешение към

органа за ОВД Варна Кула (LBWN).

253 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили курс за основно обучение

за ръководители на полети (РП) и
курс за квалификационен клас

ADI/TWR, одобрен съгласно
изискванията на Регламент 2015/340.



   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

8. Курс за разрешение към орган за
ОВД Варна Подход 

(Unit endorsement course LBWN for
APS holders)

Код на курса: 2TA_UWN_APS_2.0

Този курс има за цел да предостави
знания, умения и правилно

отношение на участниците относно
предоставяне на обслужване на

въздушното движение от органа за
ОВД Варна Подход.

Курсът е предназначен за
придобиване на разрешение към

органа за ОВД Варна Подход (LBWN)..

404 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили курс за квалификационен

клас APS, одобрен съгласно
изискванията на Регламент 2015/340.

9. Курс за разрешение към орган за
ОВД Пловдив Кула (LBPD) за

притежатели на ADI/TWR и APP 
(Unit endorsement course LBPD for

ADI/TWR and APP holders)
Код на курса: 2TA_UPD_ADI_APP_2.0

Този курс има за цел да предостави
знания, умения и правилно

отношение на участниците относно
предоставяне на обслужване на

въздушното движение от органа за
ОВД Пловдив Кула.

Курсът е предназначен за
придобиване на разрешение към

органа за ОВД Пловдив Кула (LBPD).

253 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили курс за основно обучение
за ръководители на полети (РП), курс
за квалификационен клас ADI/TWR и

курс за квалификационен клас АРР,
одобрени съгласно изискванията на

Регламент 2015/340.



   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

10. Курс за разрешение към орган за
ОВД Горна Оряховица Кула (LBGO) за

притежатели на квалификационни
класове ADI/TWR и АРР

(Unit endorsement course LBGO for
ADI/TWR and APP holders)

Код на курса:
2TA_UGO_ADI_APP_2.0

Този курс има за цел да предостави
знания, умения и правилно

отношение на участниците относно
предоставяне на обслужване на

въздушното движение от органа за
ОВД Горна Оряховица Кула.

Курсът е предназначен за
придобиване на разрешение към

органа за ОВД Горна Оряховица Кула
(LBGO).

253 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили курс за основно обучение
за ръководители на полети (РП), курс
за квалификационен клас ADI/TWR и

курс за квалификационен клас APP,
одобрени съгласно изискванията на

Регламент 2015/340.



   

   

   

II.4. Курсове за преподготовка (съгласно вида на промените в УВД среда)
(Conversion training courses) (according the changes in ATM environment)

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

1. Курс за преподготовка „Въвеждане
на функционалност Dual Screen към

АСУВД SATCAS“
(Conversion training course:

“Introduction of functionality Dual
Screen for ATMS SATCAS”)

Код на курса:
2TA_CNV_ATC_DUAL_SCREEN_1.0

Този курс има за цел да предостави
знания, умения и правилно

отношение на участниците относно
въвеждане на функционалност Dual

Screen към АСУВД SATCAS.

1 учебен час

Обучаемите трябва да имат валидни
свидетелства за правоспособност на

РП (ATCL) или да притежават
свидетелство SATCL и да се обучават

в органите за ОВД.

2. Курс за преподготовка „Въвеждане
на 24 часово използване на

светлинни стоп линии“ 
(Conversion training course:

“Introduction of 24 hours use of stop
bars”)

Код на курса:
2TA_CNV_ATC_STOP_BARS_24_1.0

Този курс има за цел да предостави
знания, умения и правилно

отношение на участниците относно
въвеждане на 24 часово използване

на светлинни стоп линии.

1 учебен час

Обучаемите трябва да имат валидни
свидетелства за правоспособност на

РП (ATCL) или да притежават
свидетелство SATCL и да се обучават

в органите за ОВД.



   

   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

3. Курс за преподготовка: „Въвеждане
на VCS на Пловдив Кула“

(Conversion training course:
“Introduction of VCS in Plovdiv

Tower”)
Код на курса:

2TA_CNV_ATC_VCS_LBPD_1.0

Този курс има за цел да предостави
знания и умения на участниците

относно въвеждането и работата с
VCS.

5 учебни часа

Обучаемите трябва да имат валидни
свидетелства за правоспособност на

РП (ATCL) или свидетелство за
ученик-ръководител на полети

(SATCL).

4. Курс за преподготовка: „Въвеждане
на VCS за Горна Оряховица Кула“
(Conversion training course: “VCS

introduction for Gorna Tower”)
Код на курса: 

Този курс има за цел да предостави
знания и умения на участниците

относно въвеждането и работата с
VCS.

5 учебни часа

Обучаемите трябва да имат валидни
свидетелства за правоспособност на

РП (ATCL) или свидетелство за
ученик-ръководител на полети

(SATCL).

5. Курс за преподготовка „Въвеждане
на АСУВД SATCAS V3FR“

(Conversion training course:
“Introduction of ATMS SATCAS V3FR”)

Код на курса:
2TA_CNV_ATC_V3FR_1.0

Този курс има за цел да предостави
знания, умения, разбирания и

правилно поведение на участниците
относно модернизирана АСУВД -

SATCAS V3FR.

16 учебни часа

Обучаемите трябва да притежават
свидетелство за правоспособност на

Ръководители на полети или Ученик-
Ръководител на полети.



   

   

   

II.5. Курсове за инструктори по практическа подготовка
(OJTI/STDI training courses)

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

1. Курс за първоначално обучение на
инструктори по практическа

подготовка
(Initial OJTI/STDI training course)

Код на курса: 2TA_INI_INS_ATC_2.0

Този курс има за цел да предостави
знания, умения и правилно отношение
на участниците относно обучението на

ученици ръководители на полети и
обучаеми ръководители на полети.

Този курс е предназначен за
първоначално обучение за инструктори

по практическа подготовка и служи за
издаване на разрешение за инструктор
по практическа подготовка „OJTI/STDI”.

30 учебни часа Обучаемите трябва да са
ръководители на полети (РП).

2. Курс за опреснително обучение за
потвърждаване на разрешения

OJTI/STDI
(Refresher training for revalidation of

OJTI/STDI endorsement course)
Код на курса:2TA_REF_INS_ATC_2.0

 

Този курс има за цел да предостави
знания, умения и правилно отношение
на участниците относно обучението на

ученици ръководители на полети и
обучаеми ръководители на полети.

Този курс е предназначен за
опреснително обучение за инструктори
по практическа подготовка и служи за

потвърждаване на разрешение за
инструктор по практическа подготовка

„OJTI/STDI”.

12 учебни часа

Обучаемите трябва да са
ръководители на полети (РП),

притежаващи или притежавали
разрешение за инструктор по

практическа подготовка OJTI/STDI.



   

   

   

II.6. Курсове за оценители
(Assessor training courses)

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

1. Курс за първоначално обучение на
оценители

(Initial training course for assessors)
Код на курса: 2TA_INI_ASR_ATC_2.0

Този курс има за цел да предостави
знания, умения и правилно отношение
на участниците относно оценяването

на обучаеми и компетентността на
ръководители на полети. Този курс е

предназначен за обучение за оценители
и служи за издаване на разрешение за

оценител „assessor”.
Курсът може да се използва и като

опреснително обучение на оценители.

20 учебни часа

Обучаемите трябва да притежават
свидетелство за ръководител на

полети. Да владеят английски език
минимум на ниво 4 по скалата на
международната организация за

гражданска авиация (ICAO).

2. Курс за опреснително обучение на
оценители

(Refresher training course for
assessors)

Код на курса:2TA_REF_ASR_ATC_2.0

Този курс има за цел да предостави
знания, умения и правилно

отношение на участниците относно
оценяването на обучаеми и

компетентността на ръководители на
полети.

Този курс е предназначен за обучение
за оценители и служи за

потвърждаване на разрешение за
оценител „assessor”.

16 учебни часа

Обучаемите трябва да притежават
свидетелство за ръководител на

полети. Да владеят английски език
минимум на ниво 4 по скалата на
международната организация за

гражданска авиация (ICAO).



   

   

III. Направление „Обучение на
инженерно-технически персонал“

 

III.1. Курс за основно обучение на инженерно-технически персонал (ИТП) 
(ATSEP BASIC TRAINING)

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

1. Курс за основно обучение на
инженерно-технически персонал

(ИТП) – общо и по направления
(ATSEP BASIC TRAINING – SHARED

and STREAMS)
Код на курса: 2TA_ATSEP_BAS

Основното обучение е предназначено
за придобиване на фундаментални
знания и умения, позволяващи на

обучаемите да продължат с
последващото квалификационно

обучение.

32 учебни часа
Обучаемите трябва успешно да са

преминали подбор за РМ.



   

   

   

III.2. Курсове за квалификационно обучение
(ATSEP qualification training)

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

1. Квалификационно обучение -
ОБЩО (ATSEP QUALIFICATION

TRAINING - SHARED)
Код на курса: 2TA_ATSEP_QLF_SHR0

Квалификационното обучение е
съставна част от първоначалното

обучение, предназначено за
придобиване на фундаментални

знания и умения, позволяващи на
обучаемите да продължат в

специализираното обучение по
системи и оборудване за обслужване

на въздушното движение.

12 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
преминали подбор за РМ и курс за
основно обучение на инженерно-

технически персонал (ИТП) – общо и
по направления.

2. Квалификационно обучение за
Метеорологично оборудване

(ATSEP QUALIFICATION TRAINING
MET) Kвалификационен клас MET

Код на курса: 2TA_ATSEP_MET

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и

умения, изисквани за
квалификационен клас MET.

8 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
преминали подбор за РМ,., курс за
основно обучение на инженерно-

технически персонал (ИТП) – общо и
по направления, квалификационно

обучение - ОБЩО (ATSEP
QUALIFICATION TRAINING -

SHARED).



   

   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

3. Квалификационно обучение за
Комуникация – ДАННИ

(ATSEP QUALIFICATION TRAINING
COMMUNICATION-DATA)

Kвалификационен клас COM-DAT
Код на курса: 2TA_ATSEP_COM_DAT

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и

умения, изисквани за
квалификационен клас COM-DAT.

24 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
преминали подбор за РМ., курс за
основно обучение на инженерно-

технически персонал (ИТП) – общо и
по направления, квалификационно

обучение - ОБЩО (ATSEP
QUALIFICATION TRAINING -

SHARED).

4. Квалификационно обучение за
Комуникация – Гласова

(ATSEP QUALIFICATION TRAINING
COMMUNICATION- VOICE)

Kвалификационен клас COM-VCE
Код на курса: 2TA_ATSEP_COM_VCE

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и

умения, изисквани за
квалификационен клас COM-VCE.

16 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
преминали подбор за РМ., курс за
основно обучение на инженерно-

технически персонал (ИТП) – общо и
по направления, квалификационно

обучение - ОБЩО (ATSEP
QUALIFICATION TRAINING -

SHARED).

5. Квалификационно обучение за
ДАННИ – Обработка на данни

(ATSEP QULIFICATION TRAINING
DATA PROCESING)

Kвалификационен клас DAT-DP
Код на курса: 2TA_ATSEP_DPR_DP

 

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и

умения, изисквани за
квалификационен клас DAT-DP.

27 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
преминали подбор за РМ., курс за
основно обучение на инженерно-

технически персонал (ИТП) – общо и
по направления, квалификационно

обучение - ОБЩО (ATSEP
QUALIFICATION TRAINING -

SHARED).



   

   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

6. Квалификационно обучение за
Далекомерна система (DME)

(ATSEP QULIFICATION TRAINING
NAV-DME) 

Kвалификационен клас NAV-DME
Код на курса:

2TA_CDD_ATSEP_ NAV_DME

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и

умения, изисквани за
квалификационен клас NAV-DME.

16 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
преминали подбор за РМ., курс за
основно обучение на инженерно-

технически персонал (ИТП) – общо и
по направления, квалификационно

обучение - ОБЩО (ATSEP
QUALIFICATION TRAINING -

SHARED).

7. Квалификационно обучение за
Инструментална система за кацане

(ILS) (ATSEP QUALIFICATION
TRAINING NAV-ILS)

Kвалификационен клас NAV-ILS
Код на курса: 2TA_ATSEP_ NAV_ILS

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и

умения, изисквани за
квалификационен клас NAV-ILS.

16 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
преминали подбор за РМ., курс за
основно обучение на инженерно-

технически персонал (ИТП) – общо и
по направления, квалификационно

обучение - ОБЩО (ATSEP
QUALIFICATION TRAINING -

SHARED).

8. Квалификационно обучение за
Ненасочена приводна радиостанция

(NDB)
(ATSEP QUALIFICATION TRAINING

NAV-NDB)
Kвалификационен клас NAV-NDB

Код на курса: 2TA_ATSEP_ NAV_NDB

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и

умения, изисквани за
квалификационен клас NAV-NDB.

12 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
преминали подбор за РМ., курс за
основно обучение на инженерно-

технически персонал (ИТП) – общо и
по направления, квалификационно

обучение - ОБЩО (ATSEP
QUALIFICATION TRAINING -

SHARED).



   

   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

9. Квалификационно обучение за
Всенасочен VHF радиофар (VOR)

(ATSEP QUALIFICATION TRAINING
NAV-VOR)

Kвалификационен клас NAV-VOR
Код на курса: 2TA_ATSEP_ NAV_VOR

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и

умения, изисквани за
квалификационен клас NAV-VOR

12 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
преминали подбор за РМ., курс за
основно обучение на инженерно-

технически персонал (ИТП) – общо и
по направления, квалификационно

обучение - ОБЩО (ATSEP
QUALIFICATION TRAINING -

SHARED).
10. Квалификационно обучение за

Наблюдение и контрол на системата
– КОМУНИКАЦИЯ

(ATSEP QUALIFICATION TRAINING
SMC-COM)

Kвалификационен клас SMC-COM
Код на курса: 2TA_ATSEP_

SMC_COM

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и

умения, изисквани за
квалификационен клас SMC-COM

16 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
преминали подбор за РМ., курс за
основно обучение на инженерно-

технически персонал (ИТП) – общо и
по направления, квалификационно

обучение - ОБЩО (ATSEP
QUALIFICATION TRAINING -

SHARED).

11. Квалификационно обучение за
Наблюдение и контрол на системата

– ДАННИ
(ATSEP QUALIFICATION TRAINING

SMC-DP)
Kвалификационен клас SMC-DAT

Код на курса: 2TA_ATSEP_SMC_DP

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и

умения, изисквани за
квалификационен клас SMC-DAT

19 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
преминали подбор за РМ., курс за
основно обучение на инженерно-

технически персонал (ИТП) – общо и
по направления, квалификационно

обучение - ОБЩО (ATSEP
QUALIFICATION TRAINING -

SHARED).



   

   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

12. Квалификационно обучение за
Наблюдение и контрол на системата

–НАВИГАЦИЯ
(ATSEP QUALIFICATION TRAINING

SMC-NAV)
Kвалификационен клас SMC-NAV

Код на курса: 2TA_ATSEP_ SMC_NAV

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и

умения, изисквани за
квалификационен клас SMC-NAV

19 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
преминали подбор за РМ., курс за
основно обучение на инженерно-

технически персонал (ИТП) – общо и
по направления, квалификационно

обучение - ОБЩО (ATSEP
QUALIFICATION TRAINING -

SHARED).

13. Квалификационно обучение за
Наблюдение и контрол на системата

– ОБЗОР 
(ATSEP QUALIFICATION TRAINING

SMC-SUR)
Kвалификационен клас SMC-SUR

Код на курса: 2TA_ATSEP_SMC_SUR

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и

умения, изисквани за
квалификационен клас SMC-SUR

17 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
преминали подбор за РМ., курс за
основно обучение на инженерно-

технически персонал (ИТП) – общо и
по направления, квалификационно

обучение - ОБЩО (ATSEP
QUALIFICATION TRAINING -

SHARED).

14. Квалификационно обучение за
Автоматичен зависим обзор

(ATSEP QUАLIFICATION TRAINING
SUR-ADS)

Kвалификационен клас SUR-ADS
Код на куса:2TA_ATSEP_SUR_ADS

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и

умения, изисквани за
квалификационен клас SUR-ADS

12 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
преминали подбор за РМ., курс за
основно обучение на инженерно-

технически персонал (ИТП) – общо и
по направления, квалификационно

обучение - ОБЩО (ATSEP
QUALIFICATION TRAINING -

SHARED).



   

   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

15. Квалификационно обучение за
Първичен обзорен радар

(ATSEP QUАLIFICATION TRAINING
SUR-PSR)

Kвалификационен клас SUR-PSR
Код на курса: 2TA_ATSEP_SUR_PSR

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и

умения, изисквани за
квалификационен клас SUR-PSR

12 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
преминали подбор за РМ., курс за
основно обучение на инженерно-

технически персонал (ИТП) – общо и
по направления, квалификационно

обучение - ОБЩО (ATSEP
QUALIFICATION TRAINING -

SHARED).

16. Квалификационно обучение за
Вторичен обзорен радар

(ATSEP QUАLIFICATION TRAINING
SUR-SSR)

Kвалификационен клас SUR-SSR
Код на курса: 2TA_ATSEP_SUR_SSR

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и

умения, изисквани за
квалификационен клас SUR-SSR

12 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
преминали подбор за РМ., курс за
основно обучение на инженерно-

технически персонал (ИТП) – общо и
по направления, квалификационно

обучение - ОБЩО (ATSEP
QUALIFICATION TRAINING -

SHARED).

17. Квалификационно обучение за
светотехнически средства (AGL) на
инженерно-технически персонал

(ATSEP AGL QUALIFICATION
TRAINING) Квалификационен клас F
Код на курса: 2TA_ATSEP_АGL QUAL

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и

умения, изисквани за
квалификационен клас F

8 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
преминали подбор за РМ, курс за
основно обучение на инженерно-

технически персонал (ИТП) – общо и
по направления, квалификационно

обучение - ОБЩО (ATSEP
QUALIFICATION TRAINING -

SHARED).



   

   

   

III.3. Курсове за системи и оборудване
(System and equipment training courses)
III.3.1. Kурсове за ИТП за системи „Комуникации “

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

1. Обучение за Система за директна
гласова връзка

(DIRECT ACCESS VOICE
COMMUNICATION SYSTEM – DA VCS

TRAINING)
Код на курса: 2TA_ATSEP_COM-DA

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и

умения за дейностите по наблюдение
и контрол на системите за

комуникации. 

8 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training) и общото квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
Комуникация – Гласова (ATSEP

QUALIFICATION TRAINING
COMMUNICATION- VOICE).

2. Обучение за DATALINK мрежа
AIRCOM на SITAONAIR®

(DATALINK AIRCOM NETWORK BY
SITAONAIR® TRAINING)

Код на курса:2TA_ATSEP_COM-DL

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и

умения за изпълняване на дейностите
за техническо обслужване и

отстраняване на откази в DATALINK
мрежа AIRCOM на SITAONAIR.

22 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training) и общото квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
Комуникация – Гласова (ATSEP

QUALIFICATION TRAINING
COMMUNICATION- VOICE).



   

   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

3. Oбучение за Мултиплексор с
раздeляне на каналите по време

TDM-FMX12
(TIME DEVISION MULTIPLEXER –

TDM-FMX12 TRAINING)
Код на курса: 2TA_ATSEP_COM-

FMX12

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и

умения за изпълняване на дейностите  
за техническо обслужване и

отстраняване на откази в
Мултиплексор с разделяне на

каналите по време TDM-FMX12.

72 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training) и общото квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
Комуникация – Гласова (ATSEP

QUALIFICATION TRAINING
COMMUNICATION- VOICE).

4. Обучение за Цифрова
радиорелейна система CERAGON

FIBEAIR IP-10G
(CERAGON FIBEAIR IP-10G

TRAINING)
Код на курса: 2TA_ATSEP_COM-IP-

10G

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и

умения за изпълняване на дейностите
за техническо обслужване и

отстраняване на откази в цифрова
радиорелейна система CERAGON

FIBEAIR IP-10G.

40 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training) и общото квалификационно
обучение (Qualification –

shared),квалификационно обучение
за Комуникация – ДАННИ (ATSEP

QUALIFICATION TRAINING
COMMUNICATION-DATA).

5. Обучение за АТМ комутатор
Lucent-PSAX (ATM MULTISERVICE
MEDIA GATEWAY LUCENT-PSAX

TRAINING)
Код на курса: 2TA_ATSEP_COM-

PSAX

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания за

извършване дейността по настройка,
техническо обслужване и
отстраняване на откази в

хардуерните и софтуерните
компоненти на оборудването.

38 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training) и общото квалификационно
обучение (Qualification –

shared),квалификационно обучение
за Комуникация – ДАННИ (ATSEP

QUALIFICATION TRAINING
COMMUNICATION-DATA).



   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

6. Обучение за УКВ радио
комуникационни съоръжения

„въздух-земя“ от фамилията R&S
4200

(VHF TRANSCEIVERS R&S 4200
TRAINING)

Код на курса: 2TA_ATSEP_COM-
R&S4200

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и

умения за дейностите по наблюдение
и контрол на системите за

комуникации.

60 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training) и общото квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
Комуникация – Гласова (ATSEP

QUALIFICATION TRAINING
COMMUNICATION- VOICE).

7. Обучение за Система за гласова
комуникация VCS 3020X

(VOICE COMMUNICATION SYSTEM
VCS 3020Х TRAINING)

Код на курса: 2TA_ATSEP_COM-VCS-
3020X

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и

умения за дейностите по наблюдение
и контрол на системите за

комуникации.
След приключването на курса,

обучаемите трябва да извършват
техническо обслужване и

отстраняване на откази в Система за
гласова комуникация VCS 3020X.

138 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training) и общото квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
Комуникация – Гласова (ATSEP

QUALIFICATION TRAINING
COMMUNICATION- VOICE).



   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

8. Обучение за Система за гласова
комуникация VCS 3020X EBS

(VOICE COMMUNICATION SYSTEM
VCS 3020Х EBS TRAINING)

Код на курса: 2TA_ATSEP_COM-VCS-
EBS

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и

умения за дейностите по наблюдение
и контрол на системите за

комуникации.
След приключването на курса,

обучаемите трябва да извършват
техническо обслужване и

отстраняване на откази в Система за
гласова комуникация VCS 3020X EBS.

32 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training) и общото квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
Комуникация – Гласова (ATSEP

QUALIFICATION TRAINING
COMMUNICATION- VOICE).

9. Обучение за Наземна станция за
спътникови комуникации VSAT

(VSAT SATELLITE
COMMUNICATIONS EARTH STATION

TRAINING)
Код на курса: 2TA_ATSEP_COM-

VSAT

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и

умения за дейностите по наблюдение
и контрол на системите за

комуникации.
След приключването на курса,

обучаемите трябва да извършват
техническо обслужване и

отстраняване на откази на Наземна
станция за спътникови комуникации

VSAT.

45 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training) и общото квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
Комуникация – Гласова (ATSEP

QUALIFICATION TRAINING
COMMUNICATION- VOICE).



   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

10. Oбучение за Система за запис и
възпроизвеждане на аудио

информация и оперативни дисплеи -
VSRRS JOTRON

(VOICE AND SCREEN RECORDING
AND REPLAY SYSTEM – VSRRS

JOTRON TRAINING)
Код на курса: 2TA_ATSEP_COM-

VSRRS

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и

умения за дейностите по наблюдение
и контрол на системите за

комуникации.
След приключването на курса,

обучаемите трябва да изпълнява при
работа, техническо обслужване и

отстраняване на откази в Система за
запис и възпроизвеждане на аудио

информация и оперативни дисплеи -
VSRRS JOTRON.

64 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training) и общото квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
Комуникация – Гласова (ATSEP

QUALIFICATION TRAINING
COMMUNICATION- VOICE).

11. Oбучение за Оперативна IP
мрежа– COM-NW-ADM

(ATSEP TRAINING for Network
Administrators) 

Kвалификационен клас COM-DAT, 
Код на курса:

2TA_ATSEP_COM_NW_ADM

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и

умения за дейностите по наблюдение
и контрол на системите за

комуникации.
След приключването на курса,

обучаемите трябва да извършват
техническо обслужване и

отстраняване на откази в Оперативна
IP мрежа.

300 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training) и общото квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
Комуникация – ДАННИ (ATSEP

QUALIFICATION TRAINING
COMMUNICATION-DATA).



   

   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

12. Oбучение за Оперативна IP
мрежа– COM-NW-FLD

 (ATSEP TRAINING for Network Field
Engineers)

Kвалификационен клас COM-DAT, 
Код на курса:

2TA_ATSEP_COM_NW_FLD

Курсът COM_NW_FLD е
предназначен за подготовка на ИТП

за хардуерна поддръжка, наблюдение
и откриване и на базови проблеми в

Оперативната IP мрежа без промяна в
дизайна и конфигурациите на

устройствата.

95 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training) и общото квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
Комуникация – ДАННИ (ATSEP

QUALIFICATION TRAINING
COMMUNICATION-DATA).

13. Oбучение за УКВ радио
оборудване за връзка „земя - земя”

IC-A1xxx (VHF TRANSCEIVERS
ICOM-A1xxx TRAINING)

Kвалификационен клас COM-VCE
Код: 2TA_ ATSEP_ COM_IC-A1x 

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и

умения за конфигуриране,
откриване/отстраняване на повреди

и подмяна на УКВ радио приемо-
предавател IC-A110/120.

8 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training) и общото квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
Комуникация – Гласова (ATSEP

QUALIFICATION TRAINING
COMMUNICATION- VOICE).

14. Обучение за система за гласова
комуникация VCS-4G (Voice

Communication System VCS-4G
Training) 

Kвалификационен клас COM-VCE 
Код: 2TA_ATSEP_COM-VCS-4G

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и

умения за дейностите по наблюдение
и контрол на системата. След

приключването на курса, обучаемите
трябва да изпълняват техническо

обслужване и отстраняване на откази
в Система за гласова комуникация

VCS-4G.

40 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training) и общото квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
Комуникация – Гласова (ATSEP

QUALIFICATION TRAINING
COMMUNICATION- VOICE).



   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

15.Oбучение за цифрова
радиорелейна система Ceragon

FibeAir IP-20N 
(CERAGON FIBEAIR IP-20N

TRAINING) 
Kвалификационен клас COM-DAT

Код на курса: 2TA_ATSEP_COM-IP-
20N 

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и

умения за изпълняване на дейностите
за техническо обслужване и

отстраняване на откази в цифрова
радиорелейна система CERAGON

FIBEAIR IP-20N .

40 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training) и общото квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
Комуникация – ДАННИ (ATSEP

QUALIFICATION TRAINING
COMMUNICATION-DATA).

16. Oбучение за система за единно
време 

(NTP training) 
Kвалификационен клас COM-DAT

Код: 2TA_ ATSEP_ COM_NTP 

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и

умения за изпълняване на дейностите
за техническа поддръжка и

конфигурация на системата.

6 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training) и общото квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
Комуникация – ДАННИ (ATSEP

QUALIFICATION TRAINING
COMMUNICATION-DATA).



   

   

   

III.3.2. Kурсове за ИТП за системи „Обзор “

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

1. Обучение за първичен летищен
радар ATCR33

(PRIMARY TERMINAL APPROACH
RADAR ATCR33 TRAINING)

Код на курса: 2TA_ATSEP_SUR-
ATCR33

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и
умения за работа и техническо

обслужване на първичен летищен
радар ATCR33.

След приключването на курса,
обучаемите трябва да извършват

техническо обслужване и
отстраняване на откази в ATCR33.

94 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training), квалификационно
обучение (Qualification – shared) и

квалификационно обучение за
Първичен обзорен радар

(ATSEP QUАLIFICATION TRAINING
SUR-PSR).

2. Обучение за метеорологичен радар
METEOR360AC

(WEATHER RADAR METEOR360AC
TRAINING)

Код на курса: 2TA_ATSEP_SUR-
METEOR360

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и
умения за работа и техническо

обслужване на метеорологичен радар
METEOR360AC.

След приключването на курса,
обучаемите трябва да извършват

техническо обслужване и
отстраняване на откази в

METEOR360AC.

104 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training), квалификационно
обучение (Qualification – shared) и

квалификационно обучение за
Първичен обзорен радар

(ATSEP QUАLIFICATION TRAINING
SUR-PSR).

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и

23 учебни часа



   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

3. Обучение за мултилатерационна
система WAMEAST

(MULTILATERATION SURVEILLANCE
SYSTEM WAMEAST TRAINING) 
Код на курса: 2TA_ATSEP_SUR-

WAMEAST
 

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и
умения за работа и техническо

обслужване, отстраняване на откази в
системата.

60,5 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training), квалификационно
обучение (Qualification – shared) и

квалификационно обучение за
Автоматичен зависим обзор

(ATSEP QUАLIFICATION TRAINING
SUR-ADS).

4. Обучение за мултилатерационна
система MSS-A

(MULTILATERATION SURVEILLANCE
SYSTEM MSS-A TRAINING)

Код на курса: 2TA_ATSEP_SUR-MSS-
A

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и
умения за работа и техническо

обслужване на мултилатерационна
система MSS-A.

След приключването на курса,
обучаемите трябва да извършват

техническо обслужване и
отстраняване на откази в MSS-A.

50,5 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training), квалификационно
обучение (Qualification – shared) и

квалификационно обучение за
Автоматичен зависим обзор

(ATSEP QUАLIFICATION TRAINING
SUR-ADS).



   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

5. Обучение за радар за наземно
движение SCANTER2001i

(SURFACE MOVEMENT RADAR
SCANTER2001i TRAINING)

Квалификационен клас SUR-PSR
Код на курса:2TA_ATSEP_SUR-

SCANTER2001i

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и
умения за работа и техническо

обслужване на мултилатерационна
система SCANTER2001i.

След приключването на курса,
обучаемите трябва да изпълнява при

работа,извършват техническо
обслужване и отстраняване на откази

в SCANTER2001i.

81 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training), квалификационно
обучение (Qualification – shared) и

квалификационнотоквалификацион
но обучение за направление Обзор

(Qualification – Surveillanceпървичен
обзорен радар

(ATSEP QUАLIFICATION TRAINING
SUR-PSR).

6. Обучение за вторичен радар SIR-M
(SECONDARY RADAR SIR-M

TRAINING)
Код на курса: 2TA_CDD_ATSEP_SUR-

SIR-M

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и
умения за работа и техническо

обслужване на вторичен радар SIR-
M.

След приключването на курса,
обучаемите трябва да изпълнява при

работа,извършват техническо
обслужване и отстраняване на откази

в SIR-M.

80 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training), квалификационно
обучение (Qualification – shared) и

квалификационнотоквалификацион
но обучение за направление Обзор

(Qualification – Surveillanceвторичен
обзорен радар (ATSEP

QUАLIFICATION TRAINING SUR-
SSR).



   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

7. Обучение за летищен радар
STAR2000P + RSM970S

(TERMINAL APPROACH RADAR
STAR2000P + RSM970S TRAINING)

Квалификационни класове SUR-PSR,
SUR-SSR

Код на курса: 2TA_ATSEP_SUR-
STAR2000

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и
умения за работа и техническо

обслужване на летищен
радиолокационен комплекс съставен

от първичен радар STAR2000P и
вторичен радар RSM970S работещ в

режим Mode S произведени от фирма
THALES.

След приключването на курса,
обучаемите трябва да изпълнява при

работа,извършват техническо
обслужване и отстраняване на откази

в STAR2000P и вторичен радар
RSM970S.

180 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training), квалификационно
обучение (Qualification – shared) и

квалификационното),
квалификационно обучение за

направление Обзор (Qualification –
Surveillanceпървичен обзорен радар
(ATSEP QUАLIFICATION TRAINING

SUR-PSR), квалификационно
обучение за вторичен обзорен радар
(ATSEP QUАLIFICATION TRAINING

SUR-SSR).



   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

8. Обучение за трасови радар
TRAC2000N + RSM970S

(EN-ROUTE RADAR TRAC2000N +
RSM970S TRAINING)

Квалификационни класове SUR-PSR,
SUR-SSR

Код на курса: 2TA_ATSEP_SUR-
TRAC2000

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и
умения за работа и техническо

обслужване на трасови
радиолокационен комплекс съставен

от първичен радар TRAC2000N и
вторичен радар RSM970S работещ в

режим Mode S произведени от фирма
THALES.

След приключването на курса,
обучаемите трябва да изпълнява при

работа,извършват техническо
обслужване и отстраняване на откази

в TRAC2000N и вторичен радар
RSM970S.

180 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training), квалификационно
обучение (Qualification – shared) и

квалификационното),
квалификационно обучение за

направление Обзор (Qualification –
Surveillanceпървичен обзорен радар
(ATSEP QUАLIFICATION TRAINING

SUR-PSR), квалификационно
обучение за вторичен обзорен радар
(ATSEP QUАLIFICATION TRAINING

SUR-SSR).



   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

9. Обучение за трасови радар
TRAC2000N 

(EN-ROUTE RADAR TRAC2000N
TRAINING) 

Квалификационен клас SUR-PSR
 Код на курса: 2TA_ATSEP_SUR-

TRAC2000N
 

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и

умения за работа, техническо
обслужване и отстраняване на откази

на трасови радиолокационен
комплекс съставен от първичен радар

TRAC2000N.
 

77 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training), квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
първичен обзорен радар

(ATSEP QUАLIFICATION TRAINING
SUR-PSR), обучение за летищен

радиолокационен комплекс съставен
от първичен радар STAR2000P.

10. Обучение за мултилатерационна
система WAMEASTлетищен радар

STARNG + RSM970S 
(MULTILATERATION SURVEILLANCE

SYSTEM WAMEAST(TERMINAL
APPROACH RADAR STARNG +

RSM970S  TRAINING)
Квалификационни класове SUR-PSR,

SUR-SSR
Код на курса: 2TA_ATSEP_SUR-

WAMEAST STARNG

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и
умения за работа и техническо

обслужване на мултилатерационна
система WAMEAST.

След приключването на курса,
обучаемите трябва да изпълнява при

работа, техническо обслужване и
отстраняване на откази в

WAMEAST.на
летищен радар STARNG и вторичен

радар RSM970S.

180 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training), квалификационно
обучение (Qualification – shared) и

квалификационното),
квалификационно обучение за

направление Обзор (Qualification –
Surveillanceпървичен обзорен радар
(ATSEP QUАLIFICATION TRAINING

SUR-PSR), квалификационно
обучение за вторичен обзорен радар
(ATSEP QUАLIFICATION TRAINING

SUR-SSR).



   

   

III.3.3. Kурсове за ИТП за системи „Навигация и МТ“

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

1. Обучение за Автоматизирана
метеорологична наблюдателна

система (АМНС) VAISALA 
(AWOS VAISALA TRAINING)
Квалификационен клас МЕТ

Код на курса: 2TA_ATSEP_МЕТ-
AWOS

Целта на този курс на обучение е
обучаемите да бъдат запознати с

основните модули на
експлоатираните в ДП РВД АМНС,

произведени и интегрирани от
фирма VAISALA OJY, техните

функции и предназначение, както и
да получат необходимите знания и

умения за извършване на дейностите
по настройка, измерване на

параметри, техническо обслужване и
отстраняване на откази в тях.

60 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training) и общото), общо
квалификационно обучение

(Qualification – shared),
квалификационно обучение за
Метеорологично оборудване

(ATSEP QUALIFICATION TRAINING
MET).



   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

2. Обучение за Далекомерна система
DME SELEX 1119A

(SELEX DME 1119A TRAINING)
Квалификационен клас NAV-DME

Код на курса: 2TA_ATSEP_NAV-
DME1119A

Целта на този курс на обучение е
обучаемите да бъдат запознати с

основните модули на далекомерната
система SELEX Model DME 1119A,

техните функции и предназначение,
както и да получат необходимите

знания и умения за извършване на
дейностите по настройка, измерване

на параметри, техническо
обслужване и отстраняване на откази

в системата.

40 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training) и общото), общо
квалификационно обучение

(Qualification – shared),
квалификационно обучение за

Далекомерна система (DME) (ATSEP
QULIFICATION TRAINING NAV-

DME).

3. Обучение за Далекомерна система
DME 415/435 на THALES

(DME 415/435 TRAINING)
Квалификационен клас NAV-DME

 
Код на курса: 2TA_ATSEP_NAV-

DME4X5

Целта на този курс на обучение е
обучаемите да бъдат запознати с

основните модули на далекомерната
система DME 415/435 на THALES,

техните функции и предназначение,
както и да получат необходимите

знания и умения за извършване на
дейностите по настройка, измерване

на параметри, техническо
обслужване и отстраняване на откази

в системата.

40 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training) и общото), общо
квалификационно обучение

(Qualification – shared),
квалификационно обучение за

Далекомерна система (DME) (ATSEP
QULIFICATION TRAINING NAV-

DME).



   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

4. Обучение за Далекомерна система
DME 415/435 RPM на THALES

(DME 415/435 RPM TRAINING)
Квалификационен клас NAV-DME

 
Код на курса:2TA_ATSEP_NAV-

DME4X5RPM

Целта на този курс на обучение е
обучаемите да бъдат запознати с

основните модули на далекомерната
система DME 415/435 RPM на
THALES, техните функции и

предназначение, както и да получат
необходимите знания и умения за

извършване на дейностите по
настройка, измерване на параметри,

техническо обслужване и
отстраняване на откази в системата.

40 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training) и общото), общо
квалификационно обучение

(Qualification – shared),
квалификационно обучение за

Далекомерна система (DME) (ATSEP
QULIFICATION TRAINING NAV-

DME).

5. Обучение за Доплеров всенасочен
VHF радиофар DVOR 432 на THALES

(DVOR 432 TRAINING)
Квалификационен клас NAV-VOR

 
Код на курса: 2TA_ATSEP_NAV-

DVOR432

Целта на този курс на обучение е
обучаемите да бъдат запознати с
основните модули на Доплеров

всенасочен УКВ радиофар DVOR 432
на THALES, техните функции и

предназначение, както и да получат
необходимите знания и умения за

извършване на дейностите по
настройка, измерване на параметри,

техническо обслужване и
отстраняване на откази в системата.

37 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training) и общото), общо
квалификационно обучение

(Qualification – shared),
квалификационно обучение за

Всенасочен VHF радиофар (VOR)
(ATSEP QUALIFICATION TRAINING

NAV-VOR).



   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

6. Обучение за Далекомерна система
DME FSD-40/45 на THALES

(THALES DME FSD-40/45 TRAINING)
Квалификационен клас NAV-DME

 
Код на курса: 2TA_ATSEP_NAV-FSD-

40/45

Целта на този курс на обучение е
обучаемите да бъдат запознати с

основните модули на далекомерната
система DME FSD-40/45 на THALES,
техните функции и предназначение,

както и да получат необходимите
знания и умения за извършване на

дейностите по настройка, измерване
на параметри, техническо

обслужване и отстраняване на откази
в системата.

40 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training) и общото), общо
квалификационно обучение

(Qualification – shared),
квалификационно обучение за

Далекомерна система (DME) (ATSEP
QULIFICATION TRAINING NAV-

DME).

7. Обучение за Инструментална
система за кацане ILS 410 на THALES

(ILS 410 TRAINING)
Kвалификационен клас NAV-ILS

 
Код на курса: 2TA_ATSEP_NAV-

ILS410

Целта на този курс на обучение
обучаемите да бъдат запознати с

основните модули на
инструментална система за кацане
модел ILS 410 на THALES, техните

функции и предназначение, както и
да получат необходимите знания и

умения за извършване на дейностите
по настройка, измерване на

параметри, техническо обслужване и
отстраняване на откази в системата.

47 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training) и общото), общо
квалификационно обучение

(Qualification – shared),
квалификационно обучение за

Инструментална система за кацане
(ILS) (ATSEP QUALIFICATION

TRAINING NAV-ILS).



   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

8. Обучение за Инструментална
система за кацане ILS 420 на THALES

(ILS 420 TRAINING)
Kвалификационен клас NAV-ILS

 
Код на курса: 2TA_ATSEP_NAV-

ILS420

Целта на този курс на обучение е
обучаемите да бъдат запознати с

основните модули на
инструментална система за кацане
модел ILS 420 на THALES, техните

функции и предназначение, както и
да получат необходимите знания и

умения за извършване на дейностите
по настройка, измерване на

параметри, техническо обслужване и
отстраняване на откази в системата.

47 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training) и общото), общо
квалификационно обучение

(Qualification – shared),
квалификационно обучение за

Инструментална система за кацане
(ILS) (ATSEP QUALIFICATION

TRAINING NAV-ILS).

9. Обучение за Маркерен
радиопредавател Marker 413 на

THALES (MARKER 413 TRAINING)
Код на курса: 2TA_ATSEP_NAV-

MRK413

Целта на този курс на обучение е
обучаемите да бъдат запознати с
основните модули на Маркерен

радиопредавател модел Marker 413 на
THALES, техните функции и

предназначение, както и да получат
необходимите знания и умения за

извършване на дейностите по
настройка, измерване на параметри,

техническо обслужване и
отстраняване на откази в системата.

27 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training) и общото квалификационно
обучение (Qualification – shared).



   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

10. Обучение за ненасочена приводна
радиостанция SE-125 на Southern

Avionics Company 
(SE-125 TRAINING)

Kвалификационен клас NAV-NDB
 

Код на курса: 2TA_ATSEP_NAV-SE125

Целта на този курс на обучение е
обучаемите да бъдат запознати с
основните модули на ненасочена

приводна радиостанция SE-125 на
Southern Avionics Company (SAC),

нейните функции и предназначение,
както и да получат необходимите

знания и умения за извършване на
дейностите по настройка, измерване

на параметри, техническо
обслужване и отстраняване на откази

в системата.

24 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training) и общото), общо
квалификационно обучение

(Qualification – shared),
квалификационно обучение за

Ненасочена приводна радиостанция
(NDB)

(ATSEP QUALIFICATION TRAINING
NAV-NDB).

11. Обучение за Всенасочен VHF
радиофар VOR 431 на THALES 

(VOR 431 TRAINING)
Квалификационен клас NAV-VOR

 
Код на курса: 2TA_ATSEP_NAV-

VOR431

Целта на този курс на обучение е
обучаемите да бъдат запознати с

основните модули на всенасочен УКВ
радиофар VOR 431 на THALES,

техните функции и предназначение,
както и да получат необходимите

знания и умения за извършване на
дейностите по настройка, измерване

на параметри, техническо
обслужване и отстраняване на откази

в системата.

36 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training) и общото), общо
квалификационно обучение

(Qualification – shared),
квалификационно обучение за

Всенасочен VHF радиофар (VOR)
(ATSEP QUALIFICATION TRAINING

NAV-VOR).



   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

12. Обучение за Кооперативна
независима многопозиционна

система MLAT/ADS-B-сензори (MSS-
A-sensors SOF) (MLAT/ADS-B 

(MSS-A-SENSORS SOF) TRAINING)
Квалификационен клас SUR-ADS

 
Код на курса: 2TA_ATSEP_SUR-MSS-

SENS

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания за

извършване дейносттана дейностите
по настройка, техническо обслужване

и отстраняване на откази в
хардуерните и софтуерните

компоненти на системите отговорни
за обработката и изобразяването на

метеорологична
информациясистемата.

20 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic

Training) и общото), общо
квалификационно обучение

(Qualification – shared),
квалификационно обучение за

Автоматичен зависим обзор (ATSEP
QUАLIFICATION TRAINING SUR-

ADS).



   

   

   

III.3.4. Kурсове за ИТП за системи „Обработка на данни“

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

1. Обучение за система ARTAS (ATM
SURVEILLANCE TRACKER AND

SERVER)
Kвалификационен клас DAT-DP

 
Код на курса: 2TA_ATSEP_ ARTAS

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания за

извършване на дейностите по
техническо обслужване и

отстраняване на откази на системата.

82 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic
Training), общо квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
ДАННИ – Обработка на данни

(ATSEP QULIFICATION TRAINING
DATA PROCESING)

2. Обучение за система A-SMGCS
(ADVANCED-SURFACE MOVEMENT
GUIDANCE AND CONTROL SYSTEM

TRAINING) 
Kвалификационен клас DAT-DP

Код на курса: 2TA_ATSEP_ A-SMGCS 

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания за

извършване на дейностите по
техническо обслужване и

отстраняване на откази на системата.

72 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic
Training), общо квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
ДАННИ – Обработка на данни (ATSEP

QULIFICATION TRAINING DATA
PROCESING)

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и

23 учебни часа



   

   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

3.Обучение за Системи за обмен на
аеронавигационни съобщения

(AFTN/AMHS TRAINING)
Kвалификационен клас DAT-DP

Код на курса: 2TA_ATSEP_DP
AFTN/AMHS

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания за

извършване на дейностите по
техническо обслужване и

отстраняване на откази на системата.

70 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic
Training), общо квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
ДАННИ – Обработка на данни

(ATSEP QULIFICATION TRAINING
DATA PROCESING)

4. Обучение за Авиационна
метеорологична информационна
система АМИС (AERONAUTICAL

METEOROLOGICAL INFORMATION
SYSTEM - AMIS TRAINING)

Kвалификационен клас DAT-DP
Код на курса: 2TA_ATSEP_DP AMIS

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания за

извършване на дейностите по
техническо обслужване и

отстраняване на откази на системата.

55 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic
Training), общо квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
ДАННИ – Обработка на данни

(ATSEP QULIFICATION TRAINING
DATA PROCESING)

5. Обучение за Автоматизирана
терминална информационна система

(AUTOMATED TERMINAL
INFORMATION SYSTEM - ATIS

TRAINING)
Kвалификационен клас DAT-DP

Код на курса: 2TA_ATSEP_DP ATIS

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания за

извършване на дейностите по
техническо обслужване и

отстраняване на откази на системата.

42 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic
Training), общо квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
ДАННИ – Обработка на данни

(ATSEP QULIFICATION TRAINING
DATA PROCESING)



   

   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

6. Обучение за Автоматизирана
система за наблюдение на времето

(AUTOMATED WEATHER
OBSERVING SYSTEM - AWOS

TRAINING)
Kвалификационен клас DAT-DP

Код на курса: 2TA_ATSEP_DP AWOS

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания за

извършване на дейностите по
техническо обслужване и

отстраняване на откази на системата.

26 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic
Training), общо квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
ДАННИ – Обработка на данни

(ATSEP QULIFICATION TRAINING
DATA PROCESING)

7. Обучение за Система за планиране
натовареността на въздушното

пространство (NETWORK MANAGER
OPERATIONS CENTER – CFMU

TERMINAL TRAINING)
Kвалификационен клас DAT-DP

Код на курса: 2TA_ATSEP_DP CFMU

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания за

извършване на дейностите по
техническо обслужване и

отстраняване на откази на системата.

24 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic
Training), общо квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
ДАННИ – Обработка на данни

(ATSEP QULIFICATION TRAINING
DATA PROCESING)

8. Oбучение за сървърна част на
метеорологичен радар

METEOR360AC 
WEATHER RADAR METEOR360AC

TRAINING (DMRL) 
Kвалификационен клас DAT-DP 

Код на курса: 2TA_ATSEP_DP DMRL

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания за

извършване на дейностите по
техническо обслужване и

отстраняване на откази на системата.

12 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic
Training), общо квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
ДАННИ – Обработка на данни

(ATSEP QULIFICATION TRAINING
DATA PROCESING)



   

   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

9. Обучение за Система за
предсменен инструктаж (E-

BRIEFING TRAINING)
Kвалификационен клас DAT-DP 
Код на курса: 2TA_ATSEP_DP E-

BRIEFING

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания за

извършване на дейностите по
техническо обслужване и

отстраняване на откази на системата.

30 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic
Training), общо квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
ДАННИ – Обработка на данни

(ATSEP QULIFICATION TRAINING
DATA PROCESING)

10. Обучение за Система за
спомагателна информация

(INFORMATION DISPLAY SYSTEM -
IDS TRAINING)

Kвалификационен клас DAT-DP 
Код на курса: 2TA_ATSEP_DP E-

BRIEFING

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания за

извършване на дейностите по
техническо обслужване и

отстраняване на откази на системата.

47 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic
Training), общо квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
ДАННИ – Обработка на данни

(ATSEP QULIFICATION TRAINING
DATA PROCESING)

11. Обучение за Единна система за
гражданско и военно управление на

въздушното пространство (LOCAL
AND SUB-REGIONAL AIRSPACE

MANAGEMENT SUPPORT SYSTEM
(LARA) TRAINING)

Kвалификационен клас DAT-DP 
Код на курса: 2TA_ATSEP_DP LARA

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания за

извършване на дейностите по
техническо обслужване и

отстраняване на откази на системата.

23 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic
Training), общо квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
ДАННИ – Обработка на данни

(ATSEP QULIFICATION TRAINING
DATA PROCESING)



   

   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

12. Обучение за Система за
препращане на OLDI съобщения

OLDI GATEWAY (OLDI GATEWAY
TRAINING)

Kвалификационен клас DAT-DP 
Код на курса: 2TA_ATSEP_DP OLDI

 

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания за

извършване на дейностите по
техническо обслужване и

отстраняване на откази на системата.

22 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic
Training), общо квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
ДАННИ – Обработка на данни

(ATSEP QULIFICATION TRAINING
DATA PROCESING)

13. Обучение за Симулатор на
автоматична система за управление

на въздушното пространство SATCAS
(SATCAS SIMULATOR TRAINING)
Kвалификационен клас DAT-DP 

Код на курса:
2TA_ATSEP_DP_SATCAS SIM

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания за

извършване на дейностите по
техническо обслужване и

отстраняване на откази на системата.

22 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic
Training), общо квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
ДАННИ – Обработка на данни

(ATSEP QULIFICATION TRAINING
DATA PROCESING)

14. Oбучение за Система за обработка
на полетни данни SATCAS-FDP

(SATCAS FDP TRAINING) 
Kвалификационен клас DAT-DP

Код на курса:
2TA_ATSEP_DP_SATCAS FDP

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания за

извършване на дейностите по
техническо обслужване и

отстраняване на откази на системата.

45 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic
Training), общо квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
ДАННИ – Обработка на данни

(ATSEP QULIFICATION TRAINING
DATA PROCESING)



   

   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

15. Обучение за Модулна
интегрирана национална АИС

система МИНАС и система СТОН
(MINAS AND STON TRAINING)

Kвалификационен клас DAT-DP
Код на курса:

2TA_ATSEP_DP_MINAS/ STON 

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания за

извършване на дейностите по
техническо обслужване и

отстраняване на откази на системата.

44 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic
Training), общо квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
ДАННИ – Обработка на данни

(ATSEP QULIFICATION TRAINING
DATA PROCESING)

16. Обучение за Автономна система за
визуализация на радиолокационна

информация и инструмент за
гражданско-военна координация

CIMACT (CIMACT TRAINING)
Kвалификационен клас DAT-DP
Код на курса: 2TA_ATSEP_SDP

CIMACT

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания за

извършване на дейностите по
техническо обслужване и

отстраняване на откази на системата..

30 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic
Training), общо квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
ДАННИ – Обработка на данни

(ATSEP QULIFICATION TRAINING
DATA PROCESING)

17. Обучение за система Enhanced
Tactical Flow Management System -

ENTRY NODE (EN TRAINING)
Kвалификационен клас DAT-DP
Код на курса: 2TA_ATSEP_SDP

ETFMS-EN

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания за

извършване на дейностите по
техническо обслужване и

отстраняване на откази на системата.

8 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic
Training), общо квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
ДАННИ – Обработка на данни

(ATSEP QULIFICATION TRAINING
DATA PROCESING)



   

   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

18. Обучение за мултилатерационна
система за единно (NTP training) 
 Kвалификационен клас DAT-DP

 Код на курса: 2TA_ATSEP_SDP NTP 

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания за

извършване на дейностите по
техническо обслужване и

отстраняване на откази на системата.

8 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic
Training), общо квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
ДАННИ – Обработка на данни

(ATSEP QULIFICATION TRAINING
DATA PROCESING)

19. Обучение за система SATCAS
(SATCAS TRAINING)

Kвалификационен клас DAT-DP
Код на курса: 2TA_ATSEP_SDP

SATCAS LOG

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания за

извършване на дейностите по
техническо обслужване и

отстраняване на откази на системата.

400 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic
Training), общо квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
ДАННИ – Обработка на данни

(ATSEP QULIFICATION TRAINING
DATA PROCESING)

20.  Обучение за Системи за
приемане, конвертиране и

дистрибутиране на
радиолокационни данни (SDDS)

(SDDS Training) 
Kвалификационен клас DAT-DP

Код на курса: 2TA_ATSEP_SDP SDDS

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания за

извършване на дейностите по
техническо обслужване и

отстраняване на откази на системата.

56 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic
Training), общо квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
ДАННИ – Обработка на данни

(ATSEP QULIFICATION TRAINING
DATA PROCESING)



   

   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

21. Обучение за мултилатерационна
система за единно (NTP training) 
 Kвалификационен клас DAT-DP

 Код на курса: 2TA_ATSEP_SDP NTP 

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания за

извършване на дейностите по
техническо обслужване и

отстраняване на откази на системата.

8 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic
Training), общо квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
ДАННИ – Обработка на данни

(ATSEP QULIFICATION TRAINING
DATA PROCESING)

22. Oбучение за сървърна част на
система IBL Visual Weather & Moving

Weather (IVM) (IBL TRAINING) 
Kвалификационен клас DAT-DP

Код на курса: 2TA_ATSEP_DP IBL

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания за

извършване на дейностите по
техническо обслужване и

отстраняване на откази на системата.

10 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic
Training), общо квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
ДАННИ – Обработка на данни

(ATSEP QULIFICATION TRAINING
DATA PROCESING)

23. Обучение за система за оценка на
комплексността на въздушното

движение tCAT (Traffic Complexity
Assessment Tool TRAINING)

Kвалификационен клас DAT-DP
Код на курса: 2TA_ATSEP_DP TCAT

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания за

извършване на дейностите по
техническо обслужване и

отстраняване на откази на системата.

36 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic
Training), общо квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
ДАННИ – Обработка на данни

(ATSEP QULIFICATION TRAINING
DATA PROCESING)



   

   

   

III.3.5. Kурсове за ИТП за системи „Обработка на данни“ за ЛЦ за ОВД

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

Обучение за Системи за обмен на
аеронавигационни съобщения за

ЛЦ за ОВД (AFTN/AMHS
TRAINING) 

1.

Kвалификационен клас DAT-DP
Код на курса: 2TA_ATSEP_DP_

AFTN/AMHS2

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания за

извършване на дейностите по
техническо обслужване и

отстраняване на откази на системата.

38 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic
Training), общо квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
ДАННИ – Обработка на данни

(ATSEP QULIFICATION TRAINING
DATA PROCESING)

2. Обучение за Автоматизирана
терминална информационна система

за ЛЦ за ОВД (AUTOMATED
TERMINAL INFORMATION SYSTEM -

ATIS TRAINING)
Kвалификационен клас DAT-DP

Код на курса: 2TA_ATSEP_DP_ ATIS2

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания за

извършване на дейностите по
техническо обслужване и

отстраняване на откази на системата.

47 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic
Training), общо квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
ДАННИ – Обработка на данни

(ATSEP QULIFICATION TRAINING
DATA PROCESING)

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и

23 учебни часа



   

   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

3. Обучение за Система за
спомагателна информация за ЛЦ за

ОВД (INFORMATION DISPLAY
SYSTEM - IDS TRAINING)

Kвалификационен клас DAT-DP
Код на курса: 2TA_ATSEP_DP_IDS2 

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания за

извършване на дейностите по
техническо обслужване и

отстраняване на откази на системата.

26 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic
Training), общо квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
ДАННИ – Обработка на данни

(ATSEP QULIFICATION TRAINING
DATA PROCESING)

4. Обучение за Авиационна
метеорологична информационна

система АМИС за ЛЦ за ОВД
(AERONAUTICAL METEOROLOGICAL

INFORMATION SYSTEM - AMIS
TRAINING)

Kвалификационен клас DAT-DP
Код на курса: 2TA_ATSEP_DP_ AMIS2

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания за

извършване на дейностите по
техническо обслужване и

отстраняване на откази на системата.

32 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic
Training), общо квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
ДАННИ – Обработка на данни

(ATSEP QULIFICATION TRAINING
DATA PROCESING)

5.     Обучение за Модулна
интегрирана национална АИС

система МИНАС и система СТОН за
ЛЦ за ОВД (MINAS AND STON

TRAINING)
Kвалификационен клас DAT-DP

Код на курса:
2TA_ATSEP_DP_MINAS/ STON2

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания за

извършване на дейностите по
техническо обслужване и

отстраняване на откази на системата.

36 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic
Training), общо квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
ДАННИ – Обработка на данни

(ATSEP QULIFICATION TRAINING
DATA PROCESING)



   

   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

6. Обучение за Автономна система за
визуализация на радиолокационна

информация и инструмент за
гражданско-военна координация

CIMACT за ЛЦ за ОВД (CIMACT
TRAINING)

Kвалификационен клас DAT-DP
Код на курса:

2TA_ATSEP_DP_CIMACT2  

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания за

извършване на дейностите по
техническо обслужване и

отстраняване на откази на системата.

38 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic
Training), общо квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
ДАННИ – Обработка на данни

(ATSEP QULIFICATION TRAINING
DATA PROCESING)

7. Обучение за система за единно
време за ЛЦ за ОВД (NTP TRAINING)

Kвалификационен клас DAT-DP
Код на курса: 2TA_ATSEP_DP_NTP 2

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания за

извършване на дейностите по
техническо обслужване и

отстраняване на откази на системата.

8 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic
Training), общо квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
ДАННИ – Обработка на данни

(ATSEP QULIFICATION TRAINING
DATA PROCESING)

8. Обучение за система SATCAS за ЛЦ
за ОВД (SATCAS TRAINING)

Kвалификационен клас DAT-DP
Код на курса:

2TA_ATSEP_SDP_SATCAS LOG2

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания за

извършване на дейностите по
техническо обслужване и

отстраняване на откази на системата.

400 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic
Training), общо квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
ДАННИ – Обработка на данни

(ATSEP QULIFICATION TRAINING
DATA PROCESING)



   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

9. Обучение за Мултилатерационна
система WAMEAST

(MULTILATERATION SURVEILLANCE
SYSTEM WAMEAST TRAINING)
Kвалификационен клас DAT-DP
Код на курса: 2TA_ATSEP_SUR_

WAMEAST   

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания за

извършване на дейностите по
техническо обслужване и

отстраняване на откази на системата.

32 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили основно обучение (Basic
Training), общо квалификационно
обучение (Qualification – shared),

квалификационно обучение за
ДАННИ – Обработка на данни

(ATSEP QULIFICATION TRAINING
DATA PROCESING)



   

   

III.3.6. Kурсове за ИТП за “Светотехника“

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

Oбучение за светотехнически
средства (AGL) на инженерно-
технически персонал ( ATSEP

AGL SYSTEM TRAINING

1.

Kвалификационен клас F
Код на курса: 2TA_ATSEP_ AGL

SYSTEM

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания за

извършване на дейностите по
техническо обслужване и

отстраняване на откази на
светотехнически средства на

гражданските летища. 

23 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
преминали курс за основно обучение
на инженерно-технически персонал

(ИТП) – общо и по направления и
квалификационно обучение за

светотехнически средства (AGL).

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и

23 учебни часа



   

   

III.4. Курсове за ИТП за опреснително обучение

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

Курс за опреснително обучение
за инженерно-технически

персонал (ИТП/ATSEP) 

1.

(Refresher training course for ATSEP)
Код на курса: 2TA_ATSEP_REF

Курсът има за цел да прегледа,
затвърди и разшири съществуващите

знания и умения на ИТП да
предоставят обслужване на

технически средства за УВД.

16 учебни часа
Персонал, притежаващ свидетелство

за правоспособност.

Този курс има за цел обучаемите да
получат необходимите знания и

23 учебни часа



   

   

IV. Направление УВД

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

1. Курс за придобиване на
разрешение AFIS към свидетелство

на координатор по УВД
(AFIS endorsement training course)

Код на курса: 2TA_ENDOR_AFIS_1.0

Този курс има за цел да предостави
знания, умения, разбиране и

правилно поведение на участниците
относно предоставянето на летищно

полетно-информационно
обслужване.

Курсът е предназначен за
придобиване на разрешение AFIS към

свидетелство за правоспособност на
координатор по УВД.

41 учебни часа

Обучаемите трябва да притежават
свидетелство за Координатор по УВД,

или успешно да са преминали
теоретичен курс за основно обучение

на координатори по УВД, или да
притежават свидетелство за

правоспособност на ръководители на
полети, или свидетелство за

правоспособност за любител пилот
(PPL) – инструктор, или свидетелство

за професионален пилот – CPL, или
лица, успешно завършили курс за

основно обучение за РП.



   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

2. Курс за придобиване на
разрешение FIS към свидетелство на

координатор по УВД
(FIS endorsement training course)

Код на курса: 2TA_ENDOR_FIS_1.0

Този курс има за цел да предостави
знания, умения, разбирания и

правилно поведение на участниците
относно предоставяне на обслужване

на въздушното движение от
координатор по УВД с разрешение

FIS.
Курсът е предназначен за

придобиване на разрешение FIS към
свидетелство за правоспособност на

координатор по УВД.

18 учебни часа
Обучаемите трябва да притежават

свидетелство за правоспособност на
ръководители на полети.

3. Курс за придобиване на
разрешение към орган за ОВД София

Информация за притежатели на
разрешение CATM-FIS 

(Unit endorsement course LBSR for
holders of CATM with FIS

endorsement)
Код на курса:

2TA_COR_CATM_FIS_LBSR_1.0.

Този курс има за цел да предостави
знания, умения, разбирания и

правилно поведение на участниците
относно предоставяне на обслужване
на въздушното движение в органа за

ОВД София Информация.
Курсът е предназначен за

придобиване на разрешение към
орган за ОВД София Информация.

134 учебни часа

Обучаемите трябва да са завършили
успешно курс за придобиване на

разрешение FIS към свидетелство на
координатор по УВД.



   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

4. Курс за опреснително обучение за
потвърждаване на разрешение LBSR

към органа за ОВД София
Информация за притежатели на

разрешение CATM-FIS
(Refresher training course for

revalidation of unit endorsement LBSR
for holders of CATM with FIS

endorsement)
Код на курса:

2TA_CDD_REF_CATM_FIS_LBSR_1.0

Този курс има за цел да опресни
знанията, уменията и разбиранията

на координаторите по УВД с
разрешение FIS относно

предоставянето на безопасно
полетно-информационно и аварийно

оповестително обслужване на
въздушното движение.

Курсът е предназначен за
потвърждаване на валидността на

разрешението LBSR за координатори
по УВД, притежатели на разрешение

FIS.

8 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили курс за придобиване на

разрешение FIS към свидетелство на
координатор по УВД и курс за

придобиване на разрешение LBSR
към органа за ОВД София

Информация.

5. Курс за придобиване на
разрешение ASM

(ASM endorsement course for ATM
coordinators)
Код на курса:

2TA_ASM_END_CATM_1.0

Този курс има за цел да предостави
знания, умения, разбирания и

правилно поведение на участниците
относно предоставянето на
управление на въздушното

пространство.
Курсът е предназначен за

придобиване на свидетелство за
координатор по управление на
въздушното движение (УВД) и

разрешение Airspace Management
(ASM) към него.

139 учебни часа

Обучаемите трябва да притежават
или да са притежавали свидетелство
за правоспособност на ръководител
на полети с квалификационен клас
Area Control Surveillance (ACS) или

Approach Control Surveillance (APS).



   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

6. Курс за опреснително обучение за
координатори по УВД с разрешение

ASM
(Refresher training course for ATM

coordinators with ASM endorsement)
Код на курса:

2TA_REF_CATM_ASM_1.0

Този курс има за цел да опресни
знанията, уменията и разбиранията

на координаторите по УВД с
разрешение ASM относно

предоставянето на управление на
въздушното пространство. Курсът е
предназначен за потвърждаване на

валидността на разрешението
Airspace Management (ASM) към

свидетелство за правоспособност на
координатор по управление на

въздушното движение (УВД).

11 учебни часа

Обучаемите трябва да притежават
свидетелство за правоспособност на

координатор по управление на
въздушното движение (УВД) и

разрешение Airspace Management
(ASM) към него.

7. Курс за придобиване за
разрешение ATFM

(ATFM endorsement course for ATM
coordinators)
Код на курса:

2TA_ATFM_END_CATM_1.0

Този курс има за цел да предостави
знания, умения, разбирания и

правилно поведение на участниците
относно предоставянето на

управление на потоците въздушно
движение.

Курсът е предназначен за
придобиване на свидетелство за
координатор по управление на
въздушното движение (УВД) и

разрешение Air Traffic Flow
Management (ATFM) към него.

139 учебни часа
Обучаемите трябва да са завършили
успешно първоначално обучение за

ръководител на полети.



   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

8. Курс за опреснително обучение за
координатори по УВД с разрешение

ATFM
(Refresher training course for ATM

coordinators with ATFM endorsement)
Код на курса: 

 2TA_REF_CATM_ATFM_1.0

Този курс има за цел да опресни
знанията, уменията и разбиранията

на координаторите по УВД с
разрешение ATFM относно

предоставянето на управление на
потоците въздушно движение.

Курсът е предназначен за
потвърждаване на валидността на

разрешението Air Traffic Flow
Management (ATFM) към

свидетелство за правоспособност на
координатор по управление на

въздушното движение (УВД).

10 учебни часа
Обучаемите трябва успешно да са

завършили курс за придобиване на
разрешение ATFM.

9. Курс за придобиване на
свидетелство за правоспособност за

асистент-координатор на полетите и
разрешение FDA

(FDA initial training course)
Код на курса: 2TA_INI_FDA_1.0

Този курс има за цел да предостави
знания, умения, разбирания и

правилно поведение на участниците
относно дейности по координация и

взаимодействие при УВД от асистент-
координатор на полетите.
Курсът е предназначен за

придобиване на свидетелство за
правоспособност на асистент-

координатор на полетите и
разрешение FDA.

32 учебни часа

Обучаемите трябва да са завършили
успешно курс за основно обучение за

ръководител на полети или да
притежават или да са притежавали

валидно свидетелство за
правоспособност на ръководител на

полети (ATCL) или да имат най-малко
една година практически опит като
псевдопилот в синтетично средство

за обучение.



   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

10. Курс за опреснително обучение за
потвърждаване на разрешение FDA

за асистент-координатор на
полетите

(FDA refresher training course)
Код на курса: 2TA_REF_FDA_1.0

Този курс има за цел да опресни
знанията, уменията и разбиранията

на асистент-координаторите на
полетите с разрешение FDA относно

предоставянето на безопасно
обслужване на въздушното

движение.
Курсът е предназначен за

потвърждаване на валидността на
разрешението FDA към свидетелство

за асистент-координатори на
полетите (FDAL).

6 учебни часа

Обучаемите трябва успешно да са
завършили курс за придобиване на

разрешение FDA към свидетелство на
асистент-координатор на полетите.

11. Курс за първоначално обучение на
бордни оператори - инструктори.

Код на курса:
2TA_COR_INI_INS_FO_1.0.

Този курс има за цел да предостави
знания, умения, разбирания и

адекватно поведение на участниците
относно ролята и функциите на
бордния оператор-инструктор.

Курсът е предназначен за
първоначално обучение на бордни

оператори-инструктори и служи за
издаване на квалификационен клас

INS към свидетелството за
правоспособност на борден оператор

F/OL.

37 учебни часа

Обучаемите трябва да са определени
за обучение в курс за първоначално

обучение на бордни оператори-
инструктори от комисия, определена

от директор на дирекция БиК.



   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

12. Курс за първоначално обучение за
бордни оператори за придобиване на
квалификационен клас NFIS. Код на

курса: 2TA_COR_INI_NFIS_1.0.

Този курс има за цел да предостави
първоначални знания, умения,

разбирания, правилно поведение и
правилно отношение на участниците

относно работата на бордните
оператори със система за летателна

инспекция.

138 учебни часа

Обучаемите трябва да са определени
за обучение в курс за първоначално

обучение за бордни оператори за
придобиване на квалификационен

клас NFIS и да притежават
свидетелство за завършен курс за

първоначално обучение за бордни
оператори за придобиване на

свидетелство за правоспособност
F/OL и разрешение за тип ВС

13. Курс за първоначално обучение за
бордни оператори за придобиване на

свидетелство за правоспособност
F/OL и разрешение за тип ВС Falcon-

2000. Код на курса: 2TA_COR_
INI_F/OL_FCN_1.0.

Курсът е предназначен за
придобиване на свидетелство за

правоспособност F/OL и разрешение
за тип ВС Falcon-2000 към него.

70 учебни часа

Обучаемите трябва да са определени
за обучение в курс за първоначално

обучение на бордни оператори за
придобиване на свидетелство за

правоспособност F/OL и разрешение
за тип ВС Falcon-2000.



   

   

   

V. Направление „Допълнително обучение“
 

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

1. Курс за обучение по английски език
за гражданското въздухоплаване

(Training Course of English Language
for Civil Aviation)

Код на курса: 2TA_INI_AEL_1.0

Целта на този курс е обучаемите да
придобият знания, разбиране и

умения за покриване на установените
изисквания по английски език за

ръководители на полети, пилоти и
друг авиационен персонал в

гражданската авиация. В допълнение
курсът се явява подготвителен етап за
полагане на езиков тест, за доказване
на нивото на владеене на английски

език за нуждите на
въздухоплаването.

58 учебни часа
Обучаемите да са ръководители на

полети или пилоти или да са
обучаеми за тези квалификации.

2. Курс за първоначално обучение за
техники за преподаване

(Initial training course for classroom
techniques)

Код на курса:
2TA_INI_CLASS_TECH_1.0

Този курс има за цел да предостави
знания, умения и опит относно

техниките за преподаване.
Курсът е предназначен за бъдещи и

настоящи инструктори за теоретично
обучение (преподаватели).

31 учебни часа
Обучаемите трябва да притежават и
да желаят да развият своя потенциал

за техники за преподаване.



   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

3. Курс за първоначално обучение за
техники за преподаване

(Initial training course for classroom
techniques)

Код на курса:
2TA_REF_CLASS_TECH_1.0

Този курс има за цел да опресни
знания и умения, относно техниките

за преподаване.
Курсът е предназначен за настоящи

инструктори за теоретично обучение
(преподаватели).

15 учебни часа
Обучаемите трябва да завършили
курс за първоначално обучение за

техники за преподаване.

4. Курс за първоначално обучение за
координатори на въздушното

пространство
(Initial training course for aerospace

coordinators)
Код на курса:

2TA_INI_AIR_COOR_1.0

Този курс има за цел да предостави
знания и умения относно

координацията при използване на
въздушното пространство.
Курсът е предназначен за

придобиване на компетентности
относно координацията на
използване на въздушното

пространство на тактическо ниво.

136 учебни часа

Обучаемите трябва да са завършили
успешно обучение за ръководител на

полети, за координатори по
управление на въздушното движение

(УВД), асистент-координатори на
полети, да имат авиационно

образование или да имат опит/
професионална практика като

специалист координатор по
използване на въздушното

пространство.



   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

5. Курс за опреснително обучение за
координатори на въздушното

пространство
(Refresher training course for

aerospace coordinators)
Код на курса:

2TA_REF_AIR_COOR_1.0

Този курс има за цел да опресни
знанията и уменията относно

координацията при използване на
въздушното пространство.
Курсът е предназначен за

опресняване на компетентности
относно координацията по
използване на въздушното

пространство на тактическо ниво.

8 учебни часа

Обучаемите трябва да са завършили
успешно обучение за ръководител на

полети, за координатори по
управление на въздушното движение

(УВД), асистент-координатори на
полети или авиационно образование,

или да имат опит/професионална
практика като специалист

координатор по използване на
въздушното пространство.

6. Курс за първоначално обучение на
ръководител на полети -

ръководител на смяна
(ATCO operational supervisor initial

training course)
Код на курса: 2TA_SUP_INI_1.0

Този курс има за цел да предостави
основни знания, умения и опит

необходими в ежедневните дейности
при изпълнение на длъжността

ръководител полети - ръководител
смяна в РЦ/ЛЦ за ОВД.

Курсът е предназначен за бъдещи и
настоящи ръководител полети -

ръководител смяна в РЦ/ЛЦ за ОВД.
Курсът може да се използва и за

целите на опреснително обучение на
ръководители по полети-

ръководител смяна в РЦ/ЛЦ за ОВД.

16 учебни часа

Обучаемите трябва да притежават
необходимата професионална
квалификация и опит, даващи

основание за включване в курс за
първоначално обучение за

ръководител на полети - ръководител
смяна.



   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

7. Курс за обучение на ръководител
на полети - ръководител на смяна на

работно място (Operational ATCO
supervisor on-the-job training course)

Код на курса: 2TA_SUP_OJT_1.0
 

Този курс има за цел да предостави
основни знания, умения и опит

необходими в ежедневните дейности
при изпълнение на длъжността

ръководител на полети - ръководител
смяна в РЦ/ЛЦ за ОВД.

Курсът е предназначен за бъдещи
ръководител на полети-ръководител

смяна в РЦ/ЛЦ за ОВД.

100 учебни часа

Обучаемите трябва да притежават
свидетелство за правоспособност на

ръководител на полети с
квалификационен клас ACS и/или,

APS и/или ADI/TWR и/или
ADI/TWR/APP и да са определени за
обучение за ръководител на полети-

ръководител смяна за съответния
център за ОВД.

8. Курс за опреснително обучение на
ръководител на полети -

ръководител на смяна (ATCO
operational supervisor refresher

training course)
Код на курса: 2TA_SUP_REF _1.0

Този курс има за цел да опресни
основни знания, умения и опит

необходими в ежедневните дейности
при изпълнение на длъжността

ръководител полети - ръководител
смяна в РЦ/ЛЦ за ОВД.

 
Курсът е предназначен за настоящи

ръководители на полети -
ръководител смяна в РЦ/ЛЦ за ОВД.

11 учебни часа

Обучаемите трябва да са определени
за обучение или да са преминали

обучение за ръководители на полети-
ръководител смяна.



   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

9. Продължаващо обучение за
aвиационни метеоролози за работа с
графични интерфейси в система IVM
(Continuation training course for AMF
using weather forecasting GUI in IVM

system)
Код на курса:

2TA_CON_METF_IVM_1.0

Този курс за обучение има за цел да
предостави знания и умения относно

използването на графични
интерфейси в метеорологична

информационна система IVM за
редакция на авиационни

метеорологични прогнози и
информации за опасни

метеорологични явления.
Курсът е съгласно схемата за

поддържане на компетентност на
персонала за авиометеорологично

обслужване (АМО) (Наръчник за
АМО, Част I, глава 2).

8 учебни часа

Обучаемите трябва да са преминали
обучение “User and Configuration

Training Course for the Visual Weather
Software” или “Visual Weather User

Training Course”.

10. Продължаващо обучение за
авиодиспечери за работа със софтуер

на АМНС Вайсала AviMet®
(Continuation training course for AMO

using Vaisala AviMet®)
Код на курса:

2TA_CON_METO_AVI_1.0

Този курс за обучение има за цел да
предостави и опресни знания и

умения относно използването на
софтуера на АМНС Вайсала, AviMet®,

версия 8.
Курсът е съгласно схемата за

поддържане на компетентност на
персонала за авиометеорологично

обслужване (АМО) (Наръчник за
АМО, Част I, глава 2).

8 учебни часа

Обучаемите трябва да имат основна
компетентност АМ-Н, която включва

познаване и умения за работа със
софтуера на АМНС Вайсала



   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

11. Курс за първоначално обучение на
инструктори по практическа

подготовка за аеронавигационен
персонал (Course for Initial training

for practical ANS instructors)
Код на курса:

2TA_ INI_INS_ANS_1.0

Този курс има за цел да предостави
знания, умения и правилно отношение на

участниците относно обучението на
аеронавигационен персонал. Курсът е

предназначен за първоначално обучение
за инструктори по практическа

подготовка и служи за придобиване на
правоспособност на инструктор по

практическа подготовка/инструктор на
работно място.

Този курс не е предназначен за обучение
на ръководители на полети за

придобиване на правоспособност на
инструктор по практическа подготовка.

20 учебни часа
Обучаемите трябва да са определени

за обучение за инструктори по
практическа подготовка.

12. Курс за опреснително обучение на
инструктори по практическа

подготовка за аеронавигационен
персонал

(Course for refresher training for
practical ANS instructors)

 
Код на курса: 2TA_REF_INS_ANS_1.0

Този курс има за цел да предостави
знания, умения и правилно отношение на

участниците относно обучението на
аеронавигационен персонал.

Курсът е предназначен за опреснително
обучение за инструктори по практическа
подготовка и служи за потвърждаване на
тяхната правоспособност на инструктор
по практическа подготовка/инструктор

на работно място.
Този курс не е предназначен за обучение

на ръководители на полети-инструктори.
АМО, Част I, глава 2).

15 учебни часа
Обучаемите трябва да са

инструктори по практическа
подготовка.



   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

13. Курс за първоначално обучение на
оценители на аеронавигационен

персонал
(Course for initial for training ANS

assessors)
 

Код на курса: 2TA_ INI_ASR_ANS_1.0

Този курс има за цел да предостави
знания, умения и правилно отношение на

участниците относно оценяването на
обучаеми и компетентността на персонал

за аеронавигационно обслужване.
Курсът е предназначен за първоначално

обучение на оценители на
аеронавигационен персонал и служи за

придобиване на правоспособност на
оценител на аеронавигационен персонал.
Този курс не е предназначен за обучение

на ръководители на полети за
придобиване на правоспособност на

оценител.

20 учебни часа
Обучаемите трябва да са определени

за обучение за оценител на
аеронавигационен персонал.

14. Курс за опреснително обучение на
оценители на аеронавигационен

персонал 
(Refresher training course for ANS

assessors)
Код на курса: 2TA_
REF_ASR_ANS_1.0

Този курс има за цел да предостави
знания, умения и правилно отношение на

участниците относно оценяването на
обучаеми и компетентността на

аеронавигационен персонал.
Този курс е предназначен за обучение за

оценители на аеронавигационен
персонал и служи за потвърждаване на

тяхната правоспособност.
Този курс не е предназначен за обучение

на оценители за аеронавигационен
персонал.

16 учебни часа
Обучаемите трябва да са определени

за обучение за оценители на
аеронавигационен персонал.



   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

15. Курс за опреснително обучение на
ръководител на полети -

ръководител на смяна 
(Operational supervisor refresher

training course)
Код на курса: 2TA_REF_SUP_2.0

Този курс има за цел да опресни
основни знания, умения и
разбирания, необходими в
ежедневните дейности при
изпълнение на длъжността

ръководител на полети -ръководител
на смяна в РЦ/ЛЦ за ОВД.

Курсът е предназначен за настоящи
ръководители на полети –

ръководители на смяна в РЦ/ЛЦ за
ОВД.

10 учебни часа
Обучаемите трябва да са мотивирани

да преминат обучението.

16. Курс за управление на ресурсите в
екипа

(Team resource management course)
Код на курса: 2TA_TRM_GEN_1.0

Този курс има за цел да предостави
знания, разбирания и правилно

поведение относно управление на
ресурсите в екипа.

Курсът е предназначен за всеки,
който има желание да обогати

знанията и разбиранията си относно
управление на ресурсите в екипа.

12 учебни часа
Да са определени за обучение за

курса.



   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

17. Курс за първоначално обучение на
водачи на превозни средства,

работещи на маневрената площ на
летище, модул фразеология

 

Този курс има за цел да предостави
знания, умения, разбирания и

правилно поведение на участниците
относно правилата и процедурите за

използване фразеология по
маневрената площ на летище от

водачи на превозни средства.

16 учебни часа

Обучаемите в курса е необходимо да
изпълняват следните изисквания:

- Да притежават диплома за средно
образование;

- Да са завършили успешно модула
“Airside vehicle driver” от курса за

първоначално обучение на водачи на
превозни средства, работещи на

маневрената площ.

18. Курс за периодично обучение на
водачи на превозни средства,

работещи на маневрената площ на
летище, модул фразеология, код на

курса: 2TA_COR_
REC_DRV_MNV_RTF_1.0.

Този курс има за цел да продължи
компетентността на водачите на

превозни средства на маневрената
площ на летище. 

 
Курсът е предназначен за водачи на
превозни средства на маневрената

площ на летище.

8 учебни часа

Обучаемите в курса е необходимо да
изпълняват следните изисквания: 

 
Да притежават диплома за средно

образование; 
Да са завършили успешно модула
“Airside vehicle driver” от курса за

периодично обучение на водачи на
превозни средства, работещи на

маневрената площ.



   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

19. Курс за обучение за персонал за
ARO (Course for ARO personnel)

Код на курса: 2TA_ENDOR_ARO_1.0

Този курс има за цел да предостави
знания, умения, разбирания и

правилно поведение на участниците
относно работата в пункт за събиране

на докладите за обслужване на
въздушното движение, Air traffic

services reporting office (ARO).
Курсът е предназначен за

придобиване на правоспособност за
работа в пункт за събиране на
докладите за обслужване на

въздушното движение.

226 учебни часа
Обучаемите трябва да са определени

за обучение за курс за обучение на
ARO персонал.

20. Курс за първоначално обучение за
разработване на курсове за обучение

Код на курса:
2TA_COR_INI_COR_DESIGN_1.0

Този курс има за цел да предостави
знания, разбирания и умения

относно основните принципи на
разработване на курсове за обучение.

Курсът е предназначен за бъдещи и
настоящи разработчици на курсове

за обучение. 

38 учебни часа

Обучаемите трябва да притежават и
да желаят да развият своя потенциал

за разработване на курсове за
обучение.



   

   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

21. Курс за първоначално обучение за
разработване на симулации за

обучение
Код на курса:

2TA_COR_INI_SIM_DESIGN_1.0.

Този курс има за цел да предостави
знания, разбирания и умения

относно основните принципи на
разработване на симулации за

обучение.

35 учебни часа

Обучаемите трябва да са определени
за участие в курс за първоначално

обучение за разработване на
симулации за обучение.

22. Курс за продължаващо обучение
за проектиране на процедури за

полети
Код на курса:

2TA_COR_CONT_FPD_1.0.

1. Да осигури съответствие с
изискванията на Регламент (ЕС)

2017/373.
1. Да предостави знания, разбирания

и умения относно промени в ICAO
Doc 8168 PANS-OPS, Volume II,

Construction of Visual and Instrument
Flight Procedures.

9 учебни часа

Обучаемите трябва да притежават
сертификат за успешно преминат

курс за проектиране на процедури за
полети в съответствие с ICAO Doc 8168
PANS-OPS, Volume II, Construction of

Visual and Instrument Flight
Procedures.

23. Курс за първоначално обучение за
авиометеоролози с основна

компетентност AMF
Код на курса:

2TA_COR_INI_METF_TR_1.0.

Този курс има за цел да предостави
първоначални знания, разбирания и
правилно поведение на участниците,

относно предоставянето на
аеронавигационно метеорологично

обслужване от авиометеоролози с
основна компетентност AMF

60 учебни часа

Обучаемите трябва да имат
академична квалификация,

съответстваща на изискванията на
квалификационен пакет BIP-M,

регламентиран от СМО в Техническа
регулация № 49, част I.



   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

24. Курс за първоначално
практическо обучение за

авиометеоролози
Код на курса:

2TA_COR_INI_METF_PR_1.0.

Този курс има за цел да предостави
първоначални практически знания,

умения, разбирания и правилно
поведение на участниците, относно

предоставянето на
аеронавигационно метеорологично

обслужване от авиометеоролози с
основна компетентност AMF. 

360 учебни часа

Обучаемите трябва да са определени
за заемане на длъжност

Авиометеоролог.
Обучаемите трябва да притежават

свидетелство за завършен курс
2TA_COR_INI_METF_TR_1.0.

25. Курс за първоначално обучение
на събеседващи и оценители за метод

на оценяване на владеенето на
български език БГВ

код на курса:
2TA_COR_INI_INT_ASR_BGV_1.0.

Този курс за обучение има за цел да
предостави знания, умения,

разбиране и правилно отношение на
участниците относно събеседването

и оценяването на владеенето на
български език за нуждите на

въздухоплаването на авиационния
персонал (ръководители на полети

(РП), ученици ръководители на
полети, пилоти, ученици/обучаеми –

пилоти и координатори по
управление на въздушното движение

с разрешения FIS или AFIS).
 

24 учебни часа Обучаемите трябва да са определени
за първоначално обучение за
събеседващи и оценители на

владеенето български език за метод
БГВ.

 



   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

26. Курс за опреснително обучение
на събеседващи и оценители за

метод на оценяване на владеенето
на български език БГВ, код на курса:
2TA_COR_REF_INT_ASR_BGV_1.0.

Този курс за обучение има за цел да
опресни знанията, умения,

разбиране и правилно отношение на
участниците относно събеседването

и оценяването на владеенето на
български език за нуждите на

въздухоплаването на авиационния
персонал (ръководители на полети

(РП), ученици ръководители на
полети, пилоти, ученици/обучаеми –

пилоти и координатори по
управление на въздушното движение

с разрешения FIS или AFIS).
 

12 учебни часа

Обучаемите трябва да са определени
за опреснително обучение за
събеседващи и оценители на

владеенето български език за метод
БГВ.

 
 

27. Курс за първоначално обучение
на събеседващи и оценители за

метод на оценяване на владеенето
на английски език ELP4ATC, код на

документа:
2TA_COR_INI_INT_ASR_ELP4ATC_

1.0.

Този курс за обучение има за цел да
предостави знания, умения,

разбиране и правилно отношение на
участниците относно събеседването

и оценяването на владеенето на
английски език за нуждите на

въздухоплаването на авиационния
персонал (ръководители на полети

(РП), ученици ръководители на
полети и координатори по

управление на въздушното движение
с разрешения FIS или AFIS).

 

24 учебни часа

Обучаемите трябва да са определени
за първоначално обучение за
събеседващи и оценители на

владеенето английски език за метод
ELP4ATC.

 
 
 



   

   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

28. Курс за опреснително обучение
на събеседващи и оценители за

метод на оценяване на владеенето
на английски език ELP4ATC, код на

документа:
2TA_COR_REF_INT_ASR_ELP4ATC

_1.0

Този курс за обучение има за цел да
опресни знанията, уменията,

разбирането и правилното
отношение на участниците относно

събеседването и оценяването на
владеенето на английски език за
нуждите на въздухоплаването на

авиационния персонал
(ръководители на полети (РП),

ученици ръководители на полети и
координатори по управление на

въздушното движение с разрешения
FIS или AFIS).

 
 

16 учебни часа

Обучаемите трябва да са определени
за опреснително обучение за
събеседващи и оценители на

владеенето английски език за метод
ELP4ATC.

 
 
 

29. Курс за първоначално обучение
за авиодиспечери с основна

компетентност AMO, код на курса
2TA_COR_INI_METO_TR_1.0. 

Този курс има за цел да предостави
първоначални знания, разбирания и
правилно поведение на участниците,

относно предоставянето на
аеронавигационно метеорологично

обслужване от авиодиспечери с
основна компетентност AMО. 

 

Обучаемите трябва да имат
академична квалификация,

съответстваща на изискванията на
квалификационен пакет BIP-MТ,

регламентиран от СМО в Техническа
регулация № 49, част I.

 
 

60 учебни часа



   

   

Име и код на курса Цел на Обучението Продължителност Изисквания към обучаемия

30. Курс за първоначално
практическо обучение за
авиодиспечери с основна

компетентност АМО, с код на курса
2TA_COR_INI_METO_PR_1.0

Този курс има за цел да предостави
първоначални практически знания,

умения, разбирания и правилно
поведение на участниците, относно

предоставянето на
аеронавигационно метеорологично

обслужване от авиодиспечери с
основна компетентност AMO.

 
 

268 учебни часа

 
Обучаемите трябва да са определени

за заемане на длъжност
Авиодиспечер.

Обучаемите трябва да притежават
свидетелство за завършен курс
2TA_COR_INI_METO_TR_1.0.

 
 
 






