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ЕКСПЛОАТАЦИОННО УКАЗАНИЕ
№ЕУ 009/0603 ИЗДАВАНЕ НА СПЕЦИАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА
ПОЛЕТ

1. Специално разрешение за полет се издава на ВС, което не отговаря на всички
условия за издаване на Удостоверение за ЛГ в съответствие с Наредба № 8, но е в
състояние да извърши безопасен полет.
2. Специално разрешение за полет се издава за целите на:
а) Техническо прелитане (пребазиране) на ВС до летище, където може да
се извърши съответен ремонт, модификация, или техническо обслужване
или до летище, където ВС се съхранява.
б) Внасяне(импортиране) или изнасяне (експортиране) на ВС.
в) Новопроизведено ВС, което е построено от одобрена организация и
има Типово удостоверение за ЛГ.
г) Евакуация на ВС от застрашена зона или впоследствие на
форсмажорни обстоятелства.
д) Експериментални полети - за ВС, които са построени за или са
ангажирани в научноизследователски полети и за полети за с цел
доказване на съответствие с норми за летателна годност.
е) други цели.
3. Специално разрешение за полет се издава само от ГД "ГВА".
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4. Специално разрешение за полет се издава след като бъде подадено заявление
(Приложение № 1) от оператора или собственика на ВС. В заявлението се предоставя следната
информация:
а) Име и адрес на оператора или собственика на ВС.
б) Модел, сериен номер и регистрационни знаци на ВС.
в) Цел на полета.
г) План на полета.
д) Подробна информация за несъответствието на ВС с
изискванията за ЛГ.
е) Изискания към екипажа, ако има такива. ж) Ограничения, които
заявителя счита за необходими за
извършване на специалния полет. з) Друга информация считана за
необходима от ГД "ГВА".
5. Копие от Специалното разрешение за полет трябва да бъде на борда на ВС през
цялото време докато то лети под специалните условия на разрешението. )
6. При извършване на специален полет с издадено Специално разрешение се
забранява превозването на пътници, товари и поща срещу заплащане. Допуска се присъствие на
други лица на борда на ВС, освен екипажа, в случай че те са важни за целите на полета и преди това
са информирани за състоянието на ВС по отношение на летателната му годност.
7. Специалните полети трябва да се извършват в съответствие с
експлоатационните ограничения посочени в Специално разрешение за полет, РЛЕ на ВС и РПП на
оператора. ГД "ГВА" може да налага и допълнителни изисквания и специални ограничения при
издаване на Специално разрешение за полет.
8. При особени случаи, по преценка на ГД "ГВА" Специално разрешение за полет
може да бъде изпращано по факс до мястото на започване на специалния полет.
9. В случай, че специалния полет преминава над териториите на чужди държави,
оператора е необходимо да получи разрешение от властите на всяка държава преди започване на
полета.

ДИРЕКТОР ДВИ
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
REPUBLIC OF BULGARIA
ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

СПЕЦИАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЕТ
SPECIAL FLIGHT PERMIT
No: ................................
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ВС:
AIRCRAFT MANUFACTURER:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВС:
DESIGNATION OF AIRCRAFT:

СЕРИЕН НО
SERIAL NO:

)MEP:

НАЦИОНАЛНИ И
РЕГИСТРАЦИОННИ ЗНАЦИ:
NATIONALITY AND
REGISTRATION MARKS

ЦЕЛ:
PURPOSE:
ОТ:
FROM:

до:
TO:

ПРЕЗ:
VIA:

ВАЛИДЕН ДО:
VALID TILL-

ДПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И СПЕЦИАЛНИ ОГРАНИЧЕНИЯ
ADDITIONAL REQUIREMENTS AND SPECIAL LIMITATIONS
ВС:
AIRCRAFT
МАРШРУТ:
ROUTE:
ЕКИПАЖ:
FLIGHT CREW:

С това се удостоверява, че гореописаното въздухоплавателното средство може да изпълни безопасен полет при спазване на
съответните ограничения. Въздухоплавателното средство не отговаря на всички изисквания за издаване на удостоверение за
летателна годност, както е предвидено в Анекс 8 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване. Закона за
гражданска авиация и нормативните актове издадени въз основа на тях. В случаите когато полета ще бъде извършен над териториите
на чужди държави, операторът трябва да получи разрешения от съответните власти на тези държави преди да започне полета.
It is hereby certified that the above described aircraft is capable of safe flight when operated in accordance with the foregoing and pertinent
limitations. The aircraft does not meet all applicable requirements for issuance of a Certificate of Airworthiness as provided by Annex 8 to the
Convention on International Civil Aviation, Bulgarian Civil Aviation Act and the Orders and Regulations made the reunder. If the flight involves
operations over States other than Republic of Bulgaria, the operator of aircraft must obtain authorizations from the appropriate authorities of that states
prior undertaking the flight.
ДАТА НА ИЗДАВАНЕ:
DATE OF ISSUE:

подпис:
SIGNATURE:.

Приложение №1
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА
ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА
АДМИНИСТРАЦИЯ НА Р. БЪЛГАРИЯ

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЕТ

Това заявление може да бъде изпратено по факс до ГД "ГВА" при определени обстоятелства

Име и адрес на оператора / собственика

Модел на ВС
Регистрационен знак
Сериен номер
Цел на полета

План на полета
Подробна информация за несъответствието на ВС с изискванията за летателна годност.

Екипаж изпълняващ специалния полет

Ограничения, които заявителят счита за необходими за извършване на специалния полет

Друга информация

Дата:

Подпис на заявителя
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