Изх. № (на кандидата)
Вх. № (в ГД “ГВА”)

ДО
ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР НА
ГД “ГВА”

ЗАЯВЛЕНИЕ
за
1. Предоставяне на оперативен лиценз на въздушен превозвач по РЕГЛАМЕНТ (ЕО)
№ 1008/2008 на ЕП и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за
извършване на въздухоплавателни услуги в Общността
2. Ново одобрение на оперативен лиценз на въздушен превозвач по РЕГЛАМЕНТ
(ЕО) № 1008/2008 на ЕП и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите
правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността
(отбележете с “х” съответната процедура)

Име на търговеца:
ЕИК :
Седалище, адрес на
управление:
Адрес за
кореспонденция:
Телефон №:

Факс № :

е-mail адрес:

Вид на
въздухоплавателните
услуги

превоз на пътници
превоз на товари и/или поща
(отбележете с “х” заявения вид въздухоплавателни услуги)

Въздухоплавателните услуги ще се извършват с въздухоплавателни средства:
-

с 20 или повече места и/или с тонаж 10 тона или повече
максимална излетна маса;
- с 19 или по-малко места и/или с тонаж с по-малко от 10 тона
максимална излетна маса .
От коя дата планирате да влезе в сила оперативния лиценз на въздушен превозвач ?
Вашата основна дейност въздушен транспорт ли е ?
Вашата основна дейност ще бъде ли въздушен транспорт, ако се
издаде лиценза ?

Акционери/притежатели на дялове:
Моля, упоменете по-долу информация за всяко лице или холдингова компания,
притежатели на акции/дялове от кандидата. В случаи за упоменати холдинги, посочете
името на главния държател на акциите.
Пълно име на
акционерите

Националност

Брой акции
/дялове

Клас на
акациите

Процент от
общо
издадените

Име на компанията-майка (ако има) и дата и място на регистриране:

Име на крайната холдингова компания (ако има) и дата и място на регистриране:

Моля, упоменете по-долу информация за всяко лице или холдингова компания,
притежатели на повече от 5 % от всички акции от дружеството-майка. В случаи на
упоменати холдинги, посочете името на главния държател на акциите.
Пълно име на акционерите

националност

брой
акции

клас на
акциите

% от общо
издаде
ните

Моля, упоменете по-долу информация за лицата, които управляват и представляват
кандидата и холдинговата компания, ако има такава:
Лицата, които управляват и представляват кандидата (управител, изпълнителен директор,
Съвет на директорите) :
Пълно име и изпълняващ длъжност (управител,
Националност
член на СД, изпълнителен директор)

Лицата, които управляват и представляват дружеството-майка или крайната холдингова
компания (управител, изпълнителен директор, Съвет на директорите):
Пълно име и изпълняващ длъжност (управител,
член на СД, изпълнителен директор)

националност

Ръководство на заявителя (директори):
Пълно име

Длъжност

Националност

ФИНАНСОВИ ДОГОВОРЕНОСТИ/АНГАЖИМЕНТИ:
Моля, посочете детайли за отделни финансови схеми или други
договорености/ангажименти, които са под контрола на кандидата.
Например:
- тежести или поети гаранции /обезпечения;
- заеми, взети при условия, различни от тези на банка или финансова
институция;
- лизинг на самолети, различен от условията на нормалната търговска
експлоатация;
- експлоатация или търговски договори, включващи други авиокомпании.

ДРУГИ ВЪПРОСИ ЕФЕКТИВНО КОНТРОЛИРАНИ ОТ КАНДИДАТА:
ГД “ГВА” трябва да бъде удовлетворена преди издаването на оперативния лиценз на
въздушен превозвач, че заявителят е мажоритарна собственост и ефективно се
контролира от държави-членки и/или от граждани на държави-членки. Знаете ли някаква
информация, не включена по-горе, със силно въздействие върху оценката на ГД “ГВА” за
собствеността и ефективния контрол над кандидата в този контекст? Ако има такива,
моля посочете детайли .

Данни за въздухоплавателни средства, с които ще оперира въздушния превозвач:
Регистрационноопознавателен
знак на ВС

Тип на ВС

Максимална
Максимален капацитет на
излетна маса на ВС
ВС (kg)
/брой седалки/

Аз, подписаният по-долу заявявам, че този формуляр се подава заедно с всички
необходими приложения и доказателства до ГД “ГВА” за предоставяне (ново одобрение)
на оперативен лиценз на въздушен превозвач в съответствие с Регламент (ЕО) № 1008/2008
на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 година и всичко в това
Заявление е истина.
Дата и място.
Подпис на длъжностното лице (управител, изп.
директор), длъжност и печат .

