
ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА АеМС 

АеМС - Авиомедицински център – медицинска структура, отговаряща на 
изискванията на  EU Reg 216/2008, EU Reg. 1178/2011 и EU Reg. 290/2012 , EU 
Reg  805/2011 одобрена от компетентния орган – ГД ГВА да извършва 
авиомедицинско освидетелстване и оценка на авиационен персонал – клас 1, 2, 3, 
LAPL и С/С. 

AеMC се оглавява от АМЕ и има в състава си АМЕ-та, лекари специалисти, друг 
медицински персонал, медицинска и техническа апаратура, осигуряваща 
авиомедицинското освидетелстване на авиационния персонал, сгради и 
помещения. 

АеМС трябва да има:   

                                                                                                                   

- Правилник за дейността и разработени процедури за осъществяването й  

- Подробно разработена  система за управление съгласно ORA.GEN.210 и 
AeMC.210 

- Адекватна бройка квалифициран персонал за нуждите на АМО                               

-  Съоръжения за издаване на медицински свидетелства и заключения 

- Съоръжения за съхраняване на досиетата и процедура за достъп до тях; 

- Съоръжение за комуникация с AMS; 

- Документи в покрепа на съответствието й с  PART-ORA 

- Процедури за оценка на риска 

Съгласно ARA.GEN.310:                                    

А.Кандидатът  за АеМС подава заявление в ГД  ГВА по посочен образец и AMS 
проверява съответствието. 

Б. Ако заявлението на АеМС-то отговаря на приложимите изисквания ГД ГВА –AMS 
прави одит на организацията, включително интервю с персонала и инспекция на 
съоръженията и апаратурата. 

ГД ГВА –AMS  изпраща уведомително писмо до АеМС-то за одита и съгласува 
датата и времето с кандидата. 

Екипът за одит включва най-малко един Медицински оценител и един медицински 
или административен асистент. 

Одитът завършва със заключителна среща , даваща информация за констатациите 
и дали ще бъде дадено одобрение. 

AMS- ГД ГВА попълва писмен доклад и в случай на одобрение ГД ГВА издава 
сертификат EASA форма 146 за неопределен срок, като се уточняват правата в 
допълнението към сертификата. 



В. Ако заявлението е непълно или изискванията не са изпълнени ГД ГВА –
AMS  информира кандидата писмено за необходимите допълнителни документи и 
извършване на корекционни действия. 

Г. Ако на кандидата му е отказано, той бива информиран за правото си да обжалва, 
съгласно установените процедури. 

Д. За да се даде възможност на АеМС да въвежда промени без да иска одобрение 
на ГД ГВА – AMS  съгласно ORA.gen.130 , ГД ГВА –AMS  одобрява представената 
от АеМС-то процедура, която определя промените и описва как ще се управляват и 
съобщават. 

  

Съгласно ARA.GEN.330: 

А. След получаване на заявление за промяна изискваща одобрение, преди да го 
издаде ГД ГВА – AMS проверява съответствието на АеМС с приложимите 
изисквания. 

ГД ГВА – AMS предписва условията, при които АеМС може да работи по време на 
промяната. 

Б. Ако АеМС въведе промени без предварително одобрение от ГД ГВА – AMS, 
последният суспендира сертификата. 

В. Ако се касае за промени не изискващи предварително одобрение по 
ORA.GEN.130, AMS извършва оценка с цел да провери съответствието с 
приложимите изисквания. В случай на несъответствие ГД ГВА- AMS уведомява 
АеМс-то и изисква допълнителни промени и ако има констатации от ниво 1 или 2, 
действа съгласно ARA.GEN.350. 

 


