
CERTIFICATE
OF REGISTRATION

Този сертификат потвърждава, че Системата за управление 
на: 

Главна Дирекция 
"Гражданска 
Въздухоплавателна
Администрация"
Централен офис: ул. Дякон Игнатий №9 
София, България 

Вижте анекса за допълнителните площадки и техните обхвати

е регистрирана от Intertek за съответствие с изискванията на:

ISO 9001:2015
Системата за управление е приложима за:

Контролни и административни функции на Главна дирекция 
„Гражданска въздухоплавателна администрация“ в съответствие с 
международните договори в областта на гражданското 
въздухоплаване, страна по които е Република България. 
Администрация на изпълнителната власт за осъществяване 
правомощията на Министъра на транспорта и съобщенията 
съгласно Закона за гражданското въздухоплаване.  
Национален контролен орган на доставчика на аеронавигационно 
обслужване.

Сертификат номер:
110105

Съществува от: 
02 Март 2011

Дата на сертификационно решение:
19 Февруари 2023

Издаден на:
19 Февруари 2023

Валиден до:
01 Март 2026

Calin Moldovean
President, Business Assurance

Intertek Certification Limited, 10A Victory Park, 
Victory Road, Derby DE24 8ZF, United Kingdom

Intertek Certification Limited is a UKAS 
accredited body under schedule of 
accreditation no. 014.

С издаването на този сертификат, Intertek не поема отговорност към никоя страна, различна от клиента и в този случай само в съответствие с договора за 
сертификация. Този сертификат е валиден само ако организацията поддържа системата си за управление в съответствие с изискванията на Intertek за 
сертификация на системи. Валидността може да бъде потвърдена чрез запитване на електронен адрес certificate.validation@intertek.com или чрез сканиране на 
кода в дясно със смартфон. Сертификатът остава собственост на Intertek, на когото трябва да бъде върнат при поискване.
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APPENDIX TO
CERTIFICATE OF
REGISTRATION

Настоящият анекс съдържа допълнителните площадки на системата за управление на

Главна Дирекция "Гражданска 
Въздухоплавателна
Администрация"
Този анекс е свързан с основния сертификат #110105 и не може да се предоставя или преиздава без него. 

Главна Дирекция "Гражданска Въздухоплавателна
Администрация"

ул. Дякон Игнатий №9 
София, България 

Контролни и административни функции на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна 
администрация“ в съответствие с международните договори в областта на гражданското въздухоплаване, 
страна по които е Република България. 
Администрация на изпълнителната власт за осъществяване правомощията на Министъра на транспорта и 
съобщенията съгласно Закона за гражданското въздухоплаване. 
Национален контролен орган на доставчика на аеронавигационно обслужване.

Главна Дирекция "Гражданска Въздухоплавателна Администрация"

бул. Брюксел 1,
София, България

Контролни и административни функции на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна 
администрация“ в съответствие с международните договори в областта на гражданското въздухоплаване, 
страна по които е Република България. 
Администрация на изпълнителната власт за осъществяване правомощията на Министъра на транспорта и 
съобщенията съгласно Закона за гражданското въздухоплаване. 
Национален контролен орган на доставчика на аеронавигационно обслужване.

С издаването на този сертификат, Intertek не поема отговорност към никоя страна, различна от клиента и в този случай само в съответствие с договора за 
сертификация. Този сертификат е валиден само ако организацията поддържа системата си за управление в съответствие с изискванията на Intertek за 
сертификация на системи. Валидността може да бъде потвърдена чрез запитване на електронен адрес certificate.validation@intertek.com или чрез сканиране на 
кода в дясно със смартфон. Сертификатът остава собственост на Intertek, на когото трябва да бъде върнат при поискване.
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