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                                                  Д О Г О В О Р 
ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТ ЗА НАЦИОНАЛНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЛЮБИТЕЛ 

ПИЛОТ -  NPPL(M),  КЛАС (А) 

Днес, ……......................................г.  в гр. …………………………………… се сключи 
настоящият договор между: 

1. “Съни Скай Еър” ЕООД с ЕИК: 200533178 гр. Бургас кв. Сарафово ул. Родопи 2, 
МОЛ: Гичо Ковачев, наричан за краткост “ ОБУЧАВАЩ“    

и 

2. .……………………………………………………………………………………………
………с ЕГН ………………………, л.к. № …………………., изд. на 
…………………….г. от МВР - ……………............, с постоянен адрес в гр. 
..............................................................................,наричан за краткост  „ОБУЧАЕМ“. 

                                        1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1. ОБУЧАВАЩИЯТ приема да извърши обучението на  ОБУЧАЕМИЯ  по програмата за 
теоретично и летателно обучение за придобиване на свидетелство за летателна 
правоспособност  NPPL(M), клас (А) до представяне на ОБУЧАЕМИЯ за теоретичен изпит 
и летателна проверка от FE(M). 

                               2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

2.1. Права и задължения на ОБУЧАЕМИЯ : 

        2.1.1. Да представи на ОБУЧАВАЩИЯ:  молба за обучение,   копие от диплом за 
завършено образование (минимум – средно) и  медицинска декларация по образец, 
подписана от личния лекар (или сертификат за медицинска годност съгласно Part MED).                  
. 

        2.1.2. ОБУЧАЕМИЯТ е длъжен да заплати стойността на теоретичното и летателното 
си обучение – съгласно Анекс 1 към настоящия договор. 

        2.1.3 ОБУЧАЕМИЯТ има право да  получи от ОБУЧАВАЩИЯ всички необходими 
помощни материали за теоретичното и летателното си обучение. 

        2.1.4.ОБУЧАЕМИЯТ има право  да провежда летателното си обучение на ВС в 
летателна годност, застраховка на местата и застраховка към трети лица, валидна за срока 
на обучението.    

        2.1.5. ОБУЧАЕМИЯТ има право да прекрати процеса на обучението си по всяко време, 
като заплати направените до момента разходи. 

2.2. Права и задължения на ОБУЧАВАЩИЯ. 
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         2.2.1. ОБУЧАВАЩИЯТ  е длъжен  да запознае  ОБУЧАЕМИЯ  с  всички правила и 
нормативни документи, отнасящи се до обучение и изпълнение на полети със свръхлеки ВС 
в гражданската авиация.   

        2.2.2. ОБУЧАВАЩИЯТ е отговорен за летателната годност на ВС, на което ще се 
провежда обучението. 

       2.2.3. ОБУЧАВАЩИЯТ предоставя на ОБУЧАЕМИЯ технически инструкции и 
Ръководство за летателна експлоатация на въздухоплавателното средство, на което ще се 
провежда обучението. 

       2.2.4. ОБУЧАВАЩИЯТ предоставя на ОБУЧАЕМИЯ навигационни карти и всякаква 
аеронавигационна информация за нуждите на обучението. 

       2.2.5. ОБУЧАВАЩИЯТ  има право да изисква от ОБУЧАЕМИЯ спазване на 
предполетен режим, въздушната дисциплина и ритмично изпълнение на програмата за 
летателно обучение за недопускане на големи прекъсвания в полетите. 

Настоящият договор се състави и подписа  в два еднообразни екземпляра – по един за всяка 
от страните. 

 

 ОБУЧАВАЩ:  .............................                    ОБУЧАЕМ: ................................ 
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 А Н Е К С  1 
КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ, СКЛЮЧЕН НА ……………………………….г 

Между, 

1. “Съни Скай Еър” ЕООД с ЕИК: 200533178 гр. Бургас кв. Сарафово ул. Родопи 2, 
МОЛ: Гичо Ковачев - ОБУЧАВАЩ    
И 

2. .………………………………………………………………………………………с ЕГН 
………………………, л.к. № …………………., изд. на …………………….г. от МВР 
-……………............, с постоянен адрес в гр. 
.............................................................................., – ОБУЧАЕМ 

Обучението на …………………………………………………………………… за 
придобиване на национално свидетелство за любител пилот – NPPL(M), клас (А) ще се 
извършва от  FIE(M) ………………………………………………………………………….на 
самолет ………………………………………………., нает по договор от ОБУЧАВАЩИЯ. 

За целите на обучението: 

1. ОБУЧАЕМИЯТ  ………………………………………………………….заплаща 
стойността на теоретичното обучение по програмата  (60 часа) в размер …………………. 
(…………………………………………………) лева. 

2. ОБУЧАЕМИЯТ  ………………………………………………………….заплаща 
стойността на летателното си обучение по програмата  (25 летателни часа) в размер на 
…………………. (…………………………………………………) лева. 

3. Всеки допълнителен летателен час се заплаща от  ОБУЧАЕМИЯ по цена от 
………………….(…………………………………………………) лева.  

4. Заплащането може да се извърши на части – по договореност между страните.  

5. Сумите по настоящия договор следва да бъдат преведени по следната 
сметка………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 

 

ОБУЧАВАЩ:.............................                                             ОБУЧАЕМ:.................................... 

....................................................г.                                                     гр. …………………………. 


