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УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРСОВЕ И ИЗПИТИ 
ПО МОДУЛИТЕ СЪГЛАСНО JAA ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ          

JAR-66B1/B2 
 
1. Центърът за авиационна квалификация към Института по въздушен транспорт /ИВТ/ 

съвместно с “City of Bristol College” /CBC/, Великобритания, провежда подготвителни 
курсове и изпити за преквалификация на технически авиационен персонал от 
стандартите на ICAO към тези на JAA. На основание успешно положени изпити и други 
изпълнени условия на JAA, курсистите могат да кандидатстват пред UK CAA /или CAA 
на друга държава член на JAA/ за получаване на лиценз JAR 66B1/B2. 

 
2. За посрещане на различните нужди и възможности на всички желаещи, ИВТ предлага 

две форми на обучение: Редовна форма и Дистанционна форма. Желаната форма за 
обучение се декларира в заявление-молба за включване в програмата. 

 
 Редовна форма  

 
Тази форма на обучение включва в себе си посещаването на ежедневни лекции по 
съответните модули включени в дадената сесия, предоставянето на учебни материали 
(учебници) и полагането на изпити. 
Предоставя се възможност за записване както за всички сесии, така и само за някои 
от тях, по желание на обучаемият. Редовната форма се разделя на 6 сесии за JAR66B1 
(Приложение 1В1)  и  за JAR66B2 (Приложениe 1В2). 

 
 Дистанционна форма  

 
Тази форма на обучение акцентира върху самоподготовката на обучаемите. Тя 
включва в себе си посещаването на очни по съответните модули включени в дадената 
сесия (от 6 до 18 часа в зависимост от съответния модул - в събота и неделя), 
предоставянето на учебни материали (учебници) и полагането на изпити. 
Предоставя се възможност за записване както за всички сесии, така и само за някои 
от тях, по желание на обучаемият. Дистанционната  форма се разделя на 6 сесии за 
JAR66B1 (Приложение 2В1) и за JAR66B2 (Приложениe 2В2). 

 
 

IVT-CBC-01R1                                                                                                                                                             Стр. 1 от 2 



IVT-CBC-01R1                                                                                                                                                             Стр. 2 от 2 

3. Обучението/очните на курсистите се извършва на английски език  от български 
преподаватели по учебници и програми, предоставени от Британският партньор на 
Института за въздушен транспорт '' City of Bristol College'', a изпитите от сертифицирани 
за целта инспектори от CBC. Курсовете, очните и изпитите се провеждат в сградата на 
ИВТ гр.София. 

 
4. Подборът на кандидатите за курсовете е на основата на тяхната подготовка по 

английски език и наличието на условията за конверсия на притежаваните от тях лицензи 
ICAO type 2 в JAR 66. Доказването на изпълнението на тези условия пред UK CAA /или 
CAA на друга държава член на JAA/ не е отговорност на ИВТ и CBC. Условията 
посочени от JAA са :   

 
 5 години стаж по специалността посочена във валидния лиценз. 
 притежание на валиден лиценз ICAO type 2. 
 успешно положени изпити по всички модули за съответната категория. 
 заплатена държавна такса за издаване на лиценз във Великобритания. 
 молба форма 19  до САА за издаване на лиценз JAR 66. 

  
5. Всеки кандидат носи отговорността за възможността да се подготви и да положи 

изпитите на английски език. ИВТ не носи отговорност за евентуални проблеми свързани 
с недоброто владеене на английски език. 

 
6. Цените за провеждането на курсовете и изпитите за категории В1 и В2 са посочени 

съответно в Приложение 3В1 и 3В2. С цел финансово облекчаване на курсистите се 
предоставя възможност за отделно заплащане на всеки семестър, т.е. общата сума за 
пълния курс се разпределя на 6 вноски. При “Редовно обучение” учебниците и 
материалите се предоставят при започване на лекциите. При “Дистанционно обучение” 
учебниците и материалите се предоставят в момента на заплащане на съответната сесия. 
При заплящане на няколко сесии едновременно, съответните учебни материали се 
предоставят наведнъж. 

  
7. При писмено заявление за отказ от курс до 40 дни преди насрочената дата за изпит се 

възстановява една част от стойността на курса, така както е посочено в Приложения 3В1 
и 3В2. Тъй като след този срок ИВТ заплаща курса на СВС, то след посочените 40 дни 
таксата за курса не се възстановява.  

 
8.  ИВТ предоставя и индивидуални консултации по всеки модул. Консултациите се 

заявяват 3 дни предварително в ИВТ. Заплащането на консултациите е на всеки 
започнат астрономически час по цена съгласно Приложение 3. 

 
9. Задължение на всеки курсист или кандидат за конверсия на лиценз ICAO type 2 към JAR 

66B1/B2 e да осигури съответствие на условията за тази конверсия към изискванията на 
UK САА /или CAA на друга държава член на JAA/. ИВТ ще съдейства за изпълнението 
на най-важното от тях-провеждане на изпити и получаване на сертификати за 
успешното им полагане от сертифициран по JAR147 учебен център, какъвто е СВС-
Великобритания, но по никакъв начин не се задължава да осигури съответствие на 
кандидатите с останалите условия за издаване на лиценз по JAR66. 

 
10. ИВТ не носи отговорност за неуспешно положени изпити от курсистите, както и за 

пропуснати курсове и сесии поради причини на кандидата. 
 
11. Учебниците, предоставяни от ИВТ на всеки курсист не могат да се разпространяват и 

всеки нарушител на това условие попада под ударите на българското и международното 
законодателство за защита на интелектуалната собственост. 


