
 

 

 

БЛЮЛЕТИН ПО  

БЕЗОПАСТНОСТ НА ПОЛЕТИТЕ 

Контролен №:  2/2015 

Дата: 11 Юни 2015 

ТЕМА: Изисквания към ВС, използвани за летателно обучение от  Одобрени организации за 

обучение   

 

Област на приложение: 

Настоящият Бюлетин е приложим за всички Одобрени организации за обучение (ООО), одобрени 

съгласно условията на Регламент (ЕС) № 1178/2011, допълнен от Регламент (ЕС) № 290/2012 и 

провеждащи летателно обучение, както и за организации за управление поддържането на 

постоянна летателна годност на ВС и за организациите за техническо обслужване на ВС, 

одобрени съгласно условията на регламент (ЕС) № 1321/2014. 

 

Причина за издаване: 

Във връзка с подобряване надзора на Одобрени организации за обучение,  и контрола на ВС, 

използвани за обучение, както и ясно дефиниране на отговорностите на   тези организации, на 

собствениците, предоставящи ВС за обучение, на организации за управление на поддържането на 

постоянна летателна годност, и на организациите за техническо обслужване на тези ВС, Дирекция 

„Авиационна безопасност“ счита за необходимо да публикува настоящия Бюлетин.  

По  смисъла на чл. 3(ж), (з) и (и) на Регламент (ЕО) № 216/2008, Одобрените организации за 

обучение са оператори, изпълняващи търговски операции, които притежават Сертификати , 

издадени съгласно изискванията на регламент (ЕС) № 1178/2011, допълнен от регламент (ЕС) № 

290/2012. От това недвусмислено и еднозначно следва, че ООО трябва да отговарят на 

изискванията на точка М.А.201(и) на  Приложение I на Регламент (ЕС) № 1321/2014. 

Управлението на постоянната летателна годност на използваните за обучение ВС трябва да се 

извършва от одобрена по Част М, Подчаст Ж (Part M Subpart G)организация за управление  

поддържането на постоянна летателна годност (ОУППЛГ) и техническото им обслужване трябва 

да се изпълнява или от одобрена по Част-М, Подчаст Е (Part M Subpart F)  или Част-145 (Part 145) 

организация за техническо обслужване (ОТО). Тези изисквания могат да бъдат удовлетворени  

чрез наличието на съответните одобрени организации като част от  ООО или чрез сключване на 

договори със съществуващи такива и притежаващи одобрение по Част-М, Подчаст Е (Part M 

Subpart F)  или Част-145 (Part 145) за съответния тип ВС.  

 

Нормативно основание: 

1. Чл. 3 (ж), (з) и (и) и Чл. 3а на Анекс III на Регламент (ЕО) № 216/2008 

2. ARA.GEN.310 и ORA.ATO.135 на Регламент (ЕС) № 290/2012 

3. М.А.201(и) на  Приложение I на Регламент (ЕС) № 1321/2014  
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Действия, които трябва да бъдат предприети: 

1. Всички  ООО, провеждащи летателно обучение, ОУППЛГ и ОТО да запознаят целия си 

персонал с настоящия Бюлетин.  

2. Всички  ООО по т. 1 да прегледат и при необходимост да ревизират Ръководствата си, 

като ясно покажат как и от  кои организации се извършва  поддържането на постоянна 

летателна годност и техническо обслужване (ТО) на ВС, използвани за обучение, с цел 

гарантиране на съответствието с изискванията на М.А.201(и) на Приложение I на 

Регламент (ЕС) № 1321/2014. 

3. Всички организации за управление поддържането на постоянна летателна годност на 

ВС, одобрени съгласно  Част М, Подчаст Ж на регламент (ЕС) № 1321/2014, които 

управляват и поддържат летателна годност на ВС, използвани за обучение от ООО, да 

прегледат и при необходимост да ревизират Описанията си, като ясно покажат как се 

контролира ТО на тези ВС, с цел гарантиране на  съответствието с изискванията на 

точка М.А.201(и) на Приложение I на Регламент (ЕС) № 1321/2014.  

4. Всички ООО по т.1 да изготвят и изпратят в отдел ЛГ на ГД ГВА справка за 

използваните за обучение ВС, в която да посочат  ОУППЛГ и ОТО, които поддържат 

съответните ВС, както и дата на сключване и срок на валидност на договорите за наем 

на ВС със съответните собственици на ВС относно предоставянето им за ползване от 

ООО,  ако е приложимо.ОУППЛГ по т.3, да изготвят и изпратят в отдел ЛГ на ГД ГВА 

справка за сключените договори за УППЛГ на ВС, използвани от ООО,  като посочат 

дата на сключване и срок на валидност на договорите.  

5. Всички организации за техническо обслужване на ВС, одобрени съгласно  Част М 

Подчаст Е или Част 145 на регламент (ЕС) № 1321/2014, които изпълняват ТО на ВС, 

използвано за обучение, по силата на сключен договор , да изготвят и изпратят в отдел 

ЛГ на ГД ГВА справка за сключените договори за ТО на тези ВС, като посочат дата на 

сключване и срок на валидност на договорите. 

Отговорни за изпълнение на бюлетина: 

По всички точки - Ръководителите на съответните организации. 

Срок на изпълнение: 

Срокът за изпълнение на т. 1-6 е до 03.08.2015 г. 

 

Изпълнението на този бюлетин да бъде докладвано на: 

Организациите да докладват изпълнението на настоящия Бюлетин  в срок до 08.08.2015 г., на 

електронни адреси: Personnel.Licensing@caa.bg и airworthiness@caa.bg 

 

Издаден от: ГД ГВА – Дирекция „Авиационна безопасност“ 
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