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Част 1 Роля на “Отговорно ниво 3” в 
организациите 

Part 1 

 
1.1 Нормативни изисквания 
„Отговорно ниво 3” е лице с ниво 3 
назначено от работодателя с отговорности и 
права да осигурява, че изискванията на БДС 
EN 4179 са изпълнени и да действа за това от 
името на работодателя. 
Работодателят трябва да определи в писмена 
форма лице като „Отговорно ниво 3“, 
съгласно т. 4.4.1 на стандарт БДС EN 4179. 
Лицето „Отговорно ниво 3“ трябва да е 
сертифицирано като Ниво 3 по един или 
няколко метода съгласно стандарт БДС EN 
4179 и трябва да е добри познания за 
документираните инструкции, кодекси, 
спецификации и стандарти, използвани от 
работодателя. 
Също така трябва да е добре запознато с 
материалите, компонентите, технологиите, 
методите и техниките на контрол без 
разрушаване (КБР), използвани в 
организацията на работодателя. 
Въпреки факта, че Лицето Ниво 3 е 
квалифицирано съгласно стандарт БДС EN 
4179 да въвежда и оторизира методи, 
техники и др., то не е позволено това лице да 
се отклонява от методите и техниките 
издадени от притежателя на типовия 
сертификат в някой документ свързан с 
поддържането на летателната годност на ВС 
( NDTM или сервис бюлетини), освен ако 
NDTM или сервис бюлетина изрично 
позволяват това отклонение (AMC 145.A.30 
(F) 3 на Регламент 1321/2014). 
Екзаминаторите Ниво 3, определени 
съгласно БДС EN 4179, могат да бъдат 
определени от работадателя като „Отговорно 
ниво 3“ и на тях да бъдат делегирани 
съответни права, покриващи всички методи, 
използвани от работодателя. 
„Отговорно ниво 3“ може да бъде Външна 
агенция, като в този случай тя може само да 
квалифицира персонала, а само 
работодателят може да го сертифицира. 
 

 

1.2  Отговорности на „Отговорно ниво 3” 
Лицето „Отговорно ниво 3“ е отговорно за 
въвеждане на стандарт БДС EN 4179 и за 
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цялостното администриране на 
квалификацията и на сертификационните 
програми. 
 
1.3 Функции на „Отговорно ниво 3” 
1.3.1. „Отговорно ниво 3” може да използва 
Борда за: 
- разработване и одобряване на програми и 
материали за обучение; 
- създаване на изпитни въпроси и 
управляване провеждането на изпити; 
- одобряване на външни и/или вътрешни 
организации предоставящи услугите 
обучение и/или изпитване на персонала; 
- определяне на изисквания за квалификация 
на персонала за допълнителни методи и за 
нови начини на съществуващи методи за 
КБР въведени с решенията на Борда; 
- съхраняване на писмени и практически 
изпити; 
- определяне на изпитващи (екзаминатори) 
и/или инструктори за външни или вътрешни 
организации, предоставящи услугите 
обучение и изпитване на персонала. 
1.3.2. когато се използва външна агенция за 
провеждане на обучение, проверява дали 
обучението отговаря на изискванията на 
работодателя; 
1.3.3. Може да определя за приемливи 
записи от предишно обучение със записи, 
различни от оригиналните, ако ги приеме за 
адекватни или еквивалентни. 
1.3.4. За персонал, предварително 
сертифициран по квалификикационни 
програми по КБР от друг признат стандарт, 
определя и документира адекватността и 
еквивалентността на предишното обучение с 
изискванията на Таблица 1 и Таблица 1А на 
стандарта. Целият или части от предишен 
хорариум може да бъдат приети; 
1.3.5. Може да одобрява и документира опит 
от предишен работодател. Целият или части 
от предишен опит може да бъде приет. Може 
да определя за приемливи записи от 
предишен опит със записи, различни от 
оригиналните, ако ги приеме за адекватни 
или еквивалентни. 
1.3.6. За персонал, предварително 
сертифициран по квалификикационни 
програми по КБР от друг признат стандарт, 
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определя и документира адекватността и 
еквивалентността на предишният опит с 
изискванията на Таблица 2, Таблица 2А или 
Таблица 3 на стандарта. 
1.3.7. За методи за КБР, не описани в 
Таблици 1 и Таблица 2 от стандарт БДС EN 
4179, определя минимални изисквани часове 
за обучение и професионален опит. 
1.3.8. Одобрява подробна учебна програма за 
обучение; 
1.3.9. Изготвя списък с екзаминатори за 
провеждане на изпити на персонал по КБР; 
1.3.10. Одобрява преподаватели и изготвя 
списък с одобрените такива; 
 
 
 
 
 


