2
режим на ниска скорост
Този дрон е въздухоплавателно средство. Прилага се
законодателството за въздухоплаването.

Като оператор на дрон Вие отговаряте
за безопасността на полетите.
Преди да използвате дрона
 
собственикът
му трябва да се регистрира в националния орган (освен ако
вече не е регистриран);
  уверете, че вашият регистрационен номер е обозначен на дрона и
се
фигурира в системата за идентификация от разстояние;
 прочетете инструкциите на производителя;
 завършете задължителното онлайн обучение и положете успешно изпита;
 
завършете
самостоятелно практическо обучение и положете теоретичен
изпит в организация, призната от Bашия национален орган.

Осведомете се как да се регистрирате, как да
се обучите и къде имате право да използвате
дрона:
www.easa.europa.eu/drones/NAA

Правонарушенията
се наказват по
силата на закона.
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5m

КАКВО ТРЯБВА
ДА НАПРАВИТЕ

КАКВО НЕ ТРЯБВА
ДА ПРАВИТЕ

Уверете се, че имате
необходимата застраховка.

Не оставяйте дрона да лети на
повече от 120 m над земната
повърхност.

Осведомете се дали има
забранени за полети зони или
други ограничения в района,
където искате да извършите
полет с дрона.

Не използвайте дрона в близост
до въздухоплавателни средства,
летища, хеликоптерни площадки
или места, където се провежда
операция за реагиране при
извънредни ситуации.

Поддържайте постоянен
визуален контакт с дрона.

Зачитайте неприкосновеността
на личния живот на другите.

Дръжте дрона на безопасно
разстояние от хора и
животни, както и от други
въздухоплавателни средства.

Не правете умишлено записи,
нито публикувайте снимки,
видеозаписи или аудиозаписи на
хора без тяхното разрешение.

При полет на дрона в близост
до хора, преминете към
режим на ниска скорост и
поддържайте хоризонтално
разстояние от поне 5 m, а в
останалите случаи — 30 m.

Не използвайте дрона за
превоз на опасни товари или за
изхвърляне на материали.

Незабавно уведомете
националния орган по
въздухоплаване, ако Вашият
дрон участва в произшествие,
което е довело до сериозно или
смъртоносно нараняване на
човек или е засегнало пилотирано
въздухоплавателно средство.

Не променяйте Вашия дрон.
Разрешава се инсталирането
само на софтуер, който е
препоръчан от производителя.

При експлоатацията на Вашия
дрон спазвайте ограниченията,
определени в инструкциите на
производителя.

