
 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 

ЗА АВТОМАТИЧНО ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА 

ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТИ 

 

№ 45-50-2/14.06.2018 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящето Ви уведомяваме, че изменение 174 на Международните стандарти и 

препоръчителни практики, Лицензиране на персонал (приложение 1 към Конвенцията за 

международно гражданско въздухоплаване) е било прието от Съвета на четвъртото заседание 

на 210-ата сесия на 27 февруари 2017 г. и влезнало в сила на 9 ноември 2017 г. 

Изменение 174 на Приложение 1 към Конвенцията за международно гражданско 

въздухоплаване позволява, в рамките на група държави, автоматичното валидиране на 

свидетелствата за правоспособност на пилоти, издадени от всяка държава от групата, когато 

тези държави са страни по официално споразумение съгласно общи лицензионни 

разпоредби.  

 

Споразумението за автоматично признаване валидни свидетелства за правоспособност на 

пилоти, издадени от държави членки на Европейския съюз, както се изисква от т.1.2.2.3.1. на 

изменение 174 към приложение 1 на ИКАО е регистрирано и регистрационният номер на 

споразумението е № 5950. 

 

I. Заинтересовани страни 

 

В случай че пилот, притежаващ  свидетелство за правоспособност, издадено от ГД ГВА, 

упражнява правата си, на въздухоплавателно средство, регистрирано в държава-членка се 

прилага Споразумение № 5950. 

 

II. Вписване в свидетелство за правоспособност на пилот  

 

Пилотът, който желае автоматично потвърждаване на правата по свидетелство за 

правоспособност на пилот, трябва да подаде заявление в ГД ГВА. (форма АРР-0029) 

 

Забележката за  автоматично потвърждаване на правата по свидетелство за правоспособност 

на пилот се вписа в свидетелство за правоспособност на пилота в точка XIII „Забележка“. 

При вписване на забележката в свидетелство за правоспособност на пилота, ГД ГВА 

предоставя на притежателя Споразумение № 5950, което е неразделна част от 

свидетелството.  

 

III. Валидност на настоящия бюлетин 

 

Настоящият бюлетин остава в сила до неговото изменение или отмяна. 

 

 
Атанас Станков 

И.д. Директор на дирекция АБ 

 

  



  

 
 
 
 
 

  

  

EUROPEAN UNION 

ICAO attachment to automatically validate licences 

(Issue 1) 

issued in accordance with Annex VII to 

Commission Regulation (EU) No 1178/2011 

1. The licence is automatically validated by all the ICAO States listed in 

point (2) under an agreement registered with ICAO. The ICAO Registration 

Number is: 5950. 

2. The ICAO Contracting States that automatically validate this licence are: 

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, 

Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, 

Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, 

Spain, Sweden, United Kingdom. 

European Aviation Safety Agency 

Cologne, 7th March 2018 


