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Заявление и Въпросник за Официален Наблюдател 
 

Изисквания към Официалният Наблюдател 
Официалните Наблюдатели (ОН) в България за спорта – Планеризъм се определят от Комисията по 

Безмоторно Летене (КБЛ) към БНАК от името на FAI. 

Като представители на FAI, ОН наблюдават полети за значки и рекорди на FAI. 

В случай на нарушаване на задълженията на ОН, назначението и статута на ОН ще бъде отнемано.  

В допълнение, небрежно отношение към сертификацията на полети или съзнателно грешно 

представяне на данни могат да бъдат дисциплинарно наказвани от БНАК или КБЛ 

 

a. ОН трябва да бъде запознат със спортният кодекс на FAI, основите на въздушното право в 

България и да има почтеноста, уменията и компетенцията нужни за контролиране и сертифициране 

на спортни полети.  

 

b. ОН трябва да бъде запознат с начинът на работа и ограниченията на всички инструменти за 

запис на доказателствени данни използвани по време на полет  

 

c.  Конфликт на интереси . Всички личности участващи в проверката на данни и одобрение на 

искове трябва да спазват Етичният Kодекс на FAI, оценявайки иска обективно съгласно правилата и 

процедурите на Кодекса. Никое официално посочено лице свързано с одобрението и оценяването на 

иск не може да има специален личен интерес в резултата на даденият иск. ОН не може да наблюдава 

спортни полети ако има личен или финансов интерес към въпросният полет или е част от екипажа 

(пилот или пасажер).     

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НАЗНАЧАВНЕ НА ОФИЦИАЛЕН НАБЛЮДАТЕЛ 

 

Аз _________________________________ заявявам желанието си за получаване на квалификация за  
(трие имена) 

Официален Наблюдател  

 

Клуб__________________    Адрес_____________________________________________  

 

Пощенски код____________   

 

Телефон:_____________________  E-mail:_______________________________________    

 

Потвъждавам че покривам горепосочените изисквания и с действията си ще спазвам почтено 

стандартите за работа на FAI.  

 

Подпис: ________________________________________  Дата: __________________  

 

След попълване моля изпратете този формуляр на адрес: mail@glidingbulgaria.com 

mailto:mail@glidingbulgaria.com
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ОФИЦИАЛЕН НАБЛЮДАТЕЛ – ВЪПРОСНИК 
 

Моля отговорете на следващите въпроси съгласно информацията предоставена в Спортният Кодекс 

на FAI – Секция 3 – Планеризъм  - справка: https://fai.org/documents.  

 

 

1.  “Доказателство за точка на откачане” Какво е доказателството което е нужно за да се докаже 

токата на откачане? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 

2.   Георги който притежава само С сертификат, декларира задача: „От  летището на излитане до 

точка А – 88км, от А до В – 42 км, от В до С – 63 км от С до стартовото летище- 122км. (Приемаме че 

дистанциите са точни и точката на откачане е 600 м ASL.) Заявления за какви значки и постижения 

може да направи Георги и защо 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 

3.  От следата на Георги се установява че най-ниската му точка е 900 метра а най-високата – 1800 

метра. Георги твърди че се е откачил от въжето на 600 метра, буксировчикът който е сертифициран 

Официален Наблюдател е готов да се разшие на формуляра за заявление потвърждавайки това.Може 

ли да бъде направена зявка за Сребърна Височина? Защо?. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 

4. Денят не е с много добри условия, но прогнозата показва подобрение. Мария решава да 

направи полетът за време за сребърна значка като лети локално. За да има по-добър шанс да се 

задържи във въздуха тя моли пилота да я закара на 1200 метра където се откача. Мария не носи 

записващо устройство на борда и каца след 5 часа и 20 минути. Може ли да предяви иск за покрити 

време за Сребърна и Златна значки? Защо? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  
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5.  Петър декларира Диамантена задача от стартовото летище през точки А и В обратно до 

същото летище. Общата дистанция е 322 километра. След като подминава точка В обаче Петър 
каца извън пистово близо до кръстовище намиращо се на 15 километра от стартовото летище. 
Може ли да бъде предявен иск за някакво постижение и каква информация ще ви бъде нужна като 
Официален Наблюдател? 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 

 

6.  Стефка декларира малък триъгълник - от стартовото летище до точка А - 18 км, от А до В - 52 

км, от В до стартовото летище - 33 км. Общата дължина е 103 километра, височината на летището е 
на морското равнище, а откачането е станало на 600 метра височина. 
Възможно ли е този полет да бъде валиден за Сребърна Дистанция? Защо? 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 

 

7. Диана планира полет за Сребърна Дистанция - 50 км. Приятелят и Росен ще лети заедно с 

нея по маршрута за да може да и помага и да я напътства. Ще засегне ли това иска за Сребърна 
Дистанция на Диана? 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

 

8. Какви доказателства са нужни за иск за FAI полет за дистанция за Сребърна, Златна и 

Диамантена значки? 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

       

 

 

Попълненият въпросник и декларация можете да изпратите на адрес 

 mail@glidingbulgaria.com или за  

Ивелин Калушков 

ул. Васил Левски 13 

гр. Сопот 4330 

България 

mailto:mail@glidingbulgaria.com

