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 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОФЕСИЯТА  

 

ПРОФЕСИЯ: ЛЕТЕЦ-ПИЛОТ  

КОД: 840050 – ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: „ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ“  

КЛЮЧОВИ ДУМИ: ЛЕТЕЦ, ПИЛОТ , САМОЛЕТ. 

ПОПУЛЯРНИ НАИМЕНОВАНИЯ: : ЛЕТЕЦ, АВИАТОР, ПИЛОТ. 

HTTP://WWW.MON.BG/  -  СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО  

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ  

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

8400501 Летателна експлоатация на самолет – четвърта степен на професионална 

квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности, 

свързани с пилотиране и навигиране на летателни апарати. Завършилите специалността могат да 

работят за въздушни линии, пренасящи пътници и/или товар по фиксиран график. Летец- пилотът 

може да пилотира при чартърни полети, спасителни операции, гасене на пожари, въздушна 

фотография и т.н. 

 

8400502 Летателна експлоатация на вертолет – четвърта степен на професионална 

квалификация. Провежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за 

пилотиране и навигиране на летателни апарати. Завършилите специалността могат да работят за 

въздушни линии, пренасящи пътници и/или товар по фиксиран график. Летец-пилотът може да 

пилотира при чартърни полети, спасителни операции, гасене на пожари, въздушна фотография и 

т.н. 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНАТА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА 

 

� Основни дейности – В ежедневната си работа летец-пилотът извършва най-общо три основни 

групи дейности: учебно-тренировъчна, подготвителна и летателна. Най-важна е летателната - 

летец-пилотът управлява самолета чрез непосредствено въздействие върху органите за 

управление при излитане, полет и кацане. 

 

� Отговорности и задължения – Летец-пилотът носи отговорност по безопасността, 

ефикасността и безпроблемното кацане. Той трябва да подготви план на полета след като е 

проучил маршрута и прогнозата за времето. 

 

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Летец-

пилот“ http://www.mon.bg/ – ДОИ за придобиване на професионална квалификация по 

професии. 
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� Възможно работно време – Полетите до различни дестинации са с различна 

продължителност, полетното време може да е например 12 часа. 

 

� Възможни контакти – Осъществяват се вътрешни контакти с: членовете на екипажа - летци, 

щурмани, бордни механици и други лица, определени със заповед на министъра на 

транспорта, изпълняващи различни дейности по време на полет; външни контакти с: 

представители на учебни центрове, производители на самолети, работници в ремонтни 

заводи, администрацията на фирмата или предприятието, където работи летецът и др. 

 

� Полезна информация – http://pokajimi.com/1001/kak-stanah-letets-2/ 

 

ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Възможности за работа – В авиационните оператори от гражданската авиация 

(авиокомпании, авиофирми, аероклубове) и държавната авиация (на военновъздушните сили 

и на полицията), които извършват самостоятелна въздухоплавателна дейност. 

 

� Възможности за допълнителни придобивки – Възможност за пътувания до интересни 

дестинации. 

 

� Трудности и предизвикателства в тази професия – Пилотът е подложен на действието на 

значителни по стойност шум, вибрации, температура, запрашеност, лепливи вещества и др. 

 

� Ресурси, с които трябва да се работи – Средствата на труда в тази професия са: самолетите с 

летателните, техническите, икономически и други свойства; технически средства за обучение 

(симулатори, тренажори) и технически средства за контрол, чертожни и пишещи средства, 

компютърна и изчислителна техника; свързочна техника, програмни продукти, офис-техника; 

техническа документация, ръководства, правилници, закони и др. 

 

ОРГАНИЗАЦИИ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УПРАЖНЯВА ПРОФЕСИЯТА  

И ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ 

 

� Сфера на дейност –  Транспортни услуги. 

 

� Организации/институции, в които може да се реализира – Авиационните оператори от 

гражданската авиация (авиокомпании, авиофирми, аероклубове) и държавната авиация (на 

военновъздушните сили и на полицията). 

 

� Длъжности, които могат да се заемат:  

• Летец – пилот 

• Летец - пилот, изпитател  

• Летец - пилот, инспектор 

• Летец - пилот, инструктор 
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• Летец - пилот, командир/капитан на самолет  

• Летец - пилот, хидроплан 

• Летец - пилот, хеликоптер  

• Летец – щурман  

• Летец - пилот, командир на хеликоптер 

 

� Възможности за кариерно развитие – Придобилите четвърта степен на професионална 

квалификация по професията „Летец-пилот" имат възможност за повишаване на 

квалификацията си в курсове и семинари, организирани от обучаващи институции, браншови 

организации и др. Придобилите степен на професионална квалификация по професията могат 

да продължат образованието си по специалности с образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ , „магистър“ в системата на висшето образование. 

 

� Полезни връзки:  http://bulalpa.org/membership.php - Съюз на летците от гражданската авиация в 

България  

 

НЕОБХОДИМИ КАЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРОФЕСИЯТА 

 

� Необходими личностни качества – Добро здравословно състояние, добра координация 

между очи и ръце, отговорност, дисциплинираност, комуникативност,  увереност, психическа 

устойчивост  при работа в условията на високо напрежение  и др.   

 

� Необходими знания и умения – Летец-пилотът трябва да умее да работи в екип, да има 

лидерски умения; да може да следва инструкции, да се разрешава успешно внезапно 

възникнали проблеми,  да взима адекватни решения и др. 

 

� Изисквана степен на образование – Входящото минимално образователно равнище за 

придобиване на степен на професионална квалификация по професията е завършено средно 

образование. Успешно положилите държавни изпити по теория и по практика на професията 

получават Свидетелство за професионална квалификация. 

 

� Къде може да се усвои – В професионални колежи. 

 

� Учебни предмети, които се изучават – Аеродинамика и динамика на полета, Аеронавигация, 

Метеорология, Управление на въздушното движение, Конструкция и експлоатация на 

самолета/вертолета и други. 

 

� Изпити, които се полагат – Държавни изпити за придобиване на професионална 

квалификация – теория на професията и практика на професията. 
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2007 – 2013 

Инвестира във вашето бъдеще! 

„СИСТЕМА ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” 

BG051PO001-4.3.02-0001 

Линкове към полезна информация 

http://www.mon.bg/ - Регистри, Регистър на средните училища 

http://www.mon.bg/ - Регистри, Регистър на частните професионални колежи в средното 

образование 

http://www.mon.bg/ - Регистри, Регистър на акредитираните висши училища 
 


