
ЕКСПЛОАТАЦИОННО УКАЗАНИЕ 
№ ЕУ 008/0203 

 
За осигуряване на безопасността на полетите и въвеждане на 
изисквания за разширение на Лицензия на организация за 
техническо обслужване с допълнителен лицензионнен клас- 
“Лаборатории за обективен контрол в Гражданското въздухоплаване 
на Р.България. 

 
 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Настоящето Експлоатационно указание определя целите, задачите, реда, 

условията и критериите за лицензиране на “Лаборатория за обективен контрол”.  
Лаборатория за обективен контрол е самостоятелна структурна единица в 

рамките на  Одобрена организация за техническо обслужване и се лицензира в 
клас “Специализирани дейности – други”. Авиационните Оператори осигуряват 
изпълнението на работите по събиране и обработка на данните от бордните 
носители на полетна информация, като ползват услугите на лицензирани 
“Лаборатории   за Обективен Контрол”. Анализът на данните се извършва от 
Авиационните Оператори или оторизирани от тях лица, а в случаи на авиационни 
произшествия от комисия, назначена от Министъра на Транспорта и 
Съобщенията съгласно чл.10 от Наредба №13. 

 
 
2. ЦЕЛИ 
 
Основна цел на лицензирането на “Лаборатория за обективен контрол” е 

гарантиране качеството на обработка на данните от носителите на полетна 
информация с цел: 

- повишаване нивото на безопасност на полетите чрез системен 
контрол върху качеството на провежданите полети, способстващ 
за усъвършенстване професионалната подготовка на летателния 
състав. 

- определяне на вероятни причини за летателни произшествия 
- своевременно откриване на откази и неизправности по авиационната 

техника (в т.ч. и на регистриращата апаратура) с помощта на 
специализирани програми. 

- предотвратяване възможността за допускане до полет на неизправни 
въздухоплавателни средства. 

- диагностика и поддържане нивото на летателна годност на ВС 
- осигуряване надеждност и икономическа ефективност на 

провежданите полети с помощта на специализирани програми. 
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3. ËÈÖÅÍÇÈÐÀÍÅ 
 
Çà èçäàâàíå èëè èçìåíåíèå íà ëèöåíçия на ОТО с допълнителен 
лицензионен клас  “Лаборатория за обективен контрол”, ОТО 
подава â ÃÂÀ ïèñìåíî çàÿâëåíèå ïî îáðàçåö (ïðèëîæåíèå Nî 1 
към Наредба 145) с приложени към него: 
- оïèñàíèå íà Лабораторията за обективен контрол èëè 

èçìåíåíèå â ñúùåñòâóâàùîòî îïèñàíèå, което като 
минимум съдържа: 

-териториално разположение и адрес 
-подробен опис на наличното оборудване и контролна 

апаратура, производител, серийни номера, срокове за калибровка. 
-подробно описание на софтуерните продукти, разработчик, 

осигурена поддръжка на продуктите. 
-списък на персонала с трите имена, ЕГН, валиден бривет № 

по специалност прибори/avionics за типовете самолети, чийто 
самописци са предмет на дейност 

  -екземпляри от ръководствата за работа с контролно 
проверочната апаратура на производителя. 
- сборник съвместни процедури за взаимодействие между 

Лаборатория за обективен контрол,  ООТО и АО, който като 
минимум съдържа: 

-процедура за гарантиране запазването на данните и тяхната 
конфиденциалност 

-процедура за предаване носители на полетна информация от 
ОТО на “Лаборатория за ОК”, която включва длъжностните лица 
оторизирани да издават нареждане за снемане на носители на 
полетна информация от борда на ВС. 

-процедура за обратно предаване на носители на полетна 
информация от “Лаборатория за ОК” на ООТО. 

-процедура за предаване данни от “Лаборатория за ОК” на АО за 
анализ. 

        -процедура за своевременно подаване на калибровъчни данни от 
АО на “Лаборатория за ОК” при замяна, калибровка, ремонт на 
компоненти имащи отношение към работата на носителите на полетна 
информация. 
  -процедура за своевременно уведомяване на ГВА за 
констатирани сериозни недостатъци (Ïðèëîæåíèå Nî7 êúì § 5 от 
Наредба №13). 
- пълен комплект бланки/образци на входящи и изходящи от 

“Лаборатория за ОК” документи. 
- списък на АО и ОТО с които ЛОК има сключени договори. 
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 Çàÿâëåíèåòî ñå ðàçãëåæäà îò ÃÂÀ â åäíîìåñå÷åí ñðîê îò äàòàòà 
íà ïîäàâàíåòî ìó. 

 
4. ÈÇÈÑÊÂÀÍÈß ÊÚÌ “Лабораторията за обективен контрол” 
 
Çà èçäàâàíå èëè èçìåíåíèå íà ëèöåíçа на ООТО с допълнителен 

лицензионен клас  “Лаборатория за обективен контрол”, кандидата в 
рамките на едномесечния срок, трябва да демонстрира пред ГВА, пълният 
цикъл на заявения обхват от дейности.  
В случай на неудовлетворителна демонстрация, лиценз не се издава. 
Èçðè÷íèÿò èëè ìúë÷àëèâ îòêàç îò èçäàâàíå/разширяване обхвата 

íà ëèöåíç ïîäëåæè íà îáæàëâàíå ïî àäìèíèñòðàòèâåí ðåä. 
 В случай на удовлетворителна демонстрация, приемливост на 

документите по т.3 и представен документ за платена такса, ГВА 
издава/изменя лиценза на ООТО с допълнителен лицензионен клас  
“Лаборатория за обективен контрол”, 

 
 
5. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§1. Това експлоатационно указание се издава на основание Чл.4 (6) 

от Наредба № 145  от 14 януари 1999г. за Лицензиране на организации за 
техническо обслужване и ремонт на авиационна техника, издадена от 
министъра на транспорта, обн. ДВ, бр. 8 от 29 януари 1999г., във връзка с  
×ë. 14, т.5   от "Наредба №13 Çа Разследване на Авиационни            
Произшествия, иçäàäåíà îò ìèíèñòúðà íà òðàíñïîðòà, îáí., ÄÂ, áð. 
12 îò 12 ôåâðóàðè 1999 ã.   

 
 §2. Това експлоатационно указание влиза в сила от 01 март  2003 

година. 
 

 
 
 
ДИРЕКТОР ДВИ 
 
Н-к отдел ИЛА 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(пример) 
 

Ïðèëîæåíèå Nî 1 êúì ÷ë. 4, àë. 1 от Наредба 145 
 

Çàÿâëåíèå  
çà  

ëèöåíçèðàíå 

  ïúðâîíà÷àëíî 
  ïðîäúëæàâàíå  

      âàëèäíîñòòà 
 èçìåíåíèå 

1. Íàèìåíîâàíèå íà çàÿâèòåëÿ:  
2. Àäðåñè, çà êîèòî ñå èñêà èçäàâàíå íà ñåðòèôèêàò:  
3. Îáõâàò íà äåéíîñòèòå, çà êîèòî ñå èñêà èçäàâàíå íà  
     ñåðòèôèêàò: 
    (ïîïúëâà ñå îáõâàò íà äåéíîñòèòå íà çàÿâëåíèåòî) 

 

4. Ïðèëàãàì ñëåäíèòå äîêóìåíòè:  
5. Äëúæíîñò è èìå íà ðúêîâîäèòåëÿ íà îðãàíèçàöèÿòà:  
6. Ïîäïèñ íà ðúêîâîäèòåëÿ íà îðãàíèçàöèÿòà:  
7. Ìÿñòî  
8. Äàòà  
 

 
 

Çàÿâëåíèå çà ëèöåíçèðàíå - îáõâàò íà äåéíîñòèòå 
 

Êëàñ Êàòåãîðèÿ Îãðàíè÷åíèÿ   
......... ................    

 ................    
 ....................    

Ñïåöèàëè
çèðàíè  

äåéíîñòè 

       Äðóãè  - 
“Лаборатория 
за   обективен 
контрол” 

Îãðàíè÷åíèÿ Полетен самописец 
 
 
(FDR & DFDR) 

Магнетофон 
за запис на 
разговорите 
на екипажа 
(CVR) 

  Boeing737-
300 

DFDR Honeywell  CVR LORAL 

  Туполев-154М МСРП-64 К3-63 МАРС-БМ 
  Туполев-134А МСРП-12-96, К3-63 МС-61Б 
  Яковлев-40 МСРП-12-96  
  Falcon-2000 DFDR - VCR- 
  Антонов-12 МСРП-12-96, К3-63 МС-61Б 
  Антонов-24 МСРП-12-96, К3-63 МС-61Б 
  Антонов-26 МСРП-12-96, К3-63 МС-61Б 
  Л-410 САРПП-12  
  Антонов-2 АД-2  
  Ми-8 САРПП-12 МС-61Б 
  Ка-32 БУР-1-1В МС-61Б 
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Çàáåëåæêà. Â ãðàôàòà "îãðàíè÷åíèÿ" ñå ïîïúëâà: 
- çà ñàìîëåòè, õåëèêîïòåðè, äâèãàòåëè, ÑÅÀ - òèïúò íà àâèàöèîííàòà 

òåõíèêà è âèäúò íà òåõíè÷åñêîòî îáñëóæâàíå, êîåòî îðãàíèçàöèÿòà ùå 
èçâúðøâà; 

- çà êîìïîíåíòèòå - çà êîé òèï ÂÑ ñå îòíàñÿ è âèäúò íà òåõíè÷åñêîòî 
îáñëóæâàíå. Âúçìîæíî å öèòèðàíå íà ñïèñúêà íà îäîáðåíèòå äåéíîñòè â 
îïèñàíèåòî íà îðãàíèçàöèÿòà. 
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