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ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета 

относно някои аспекти на авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на 

Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Списък на физическите и на юридическите лица, посочени в член 1. 

 

Раздел 1: Сертификати, издадени от Агенцията за авиационна безопасност на 

Европейския съюз („Агенцията“), на физически или юридически лица, 

чието основно място на стопанска дейност е в Обединеното кралство,  и 

за въздухоплавателни средства, посочени в: 

1.1. Регламент (ЕС) № 748/2012, част 21, подчаст Б (Типови сертификати и ограничени 

типови сертификати) 

1.2. Регламент (ЕС) № 748/2012, част 21, подчаст Г (Одобряване на промени в типови 

сертификати и ограничени типови сертификати) 

1.3. Регламент (ЕС) № 748/2012, част 21, подчаст Д (Допълнителни типови 

сертификати) 

1.4. Регламент (ЕС) № 748/2012, част 21, подчаст М (Ремонти) 

1.5. Регламент (ЕС) № 748/2012, част 21, подчаст О (Разрешения според европейските 

технически стандарти) 

1.6. Регламент (ЕС) № 748/2012, част 21, подчаст Й (Одобрение за проектантски 

организации) 

 

Раздел 2: Сертификати, издадени от юридически или физически лица, 

сертифицирани от компетентните органи на Обединеното кралство, на 

физически или юридически лица и за въздухоплавателни средства, 

посочени в: 

2.1. Регламент (ЕС) № 748/2012, подчаст Ж, точка 21.А.163, буква в) (Сертификати за 

пускане в експлоатация за продукти, части и оборудване) 

2.2. Регламент (ЕС) № 1321/2014, част-145, точка 145.А.75, буква д) (Сертификати за 

допускане в експлоатация след завършване на техническото обслужване) 

2.3. Регламент (ЕС) № 1321/2014, част-145, точка 145.А.75, буква е) (Удостоверения за 

преглед на летателната годност за въздухоплавателни средства ELA1) 

2.4. Регламент (ЕС) № 1321/2014, част М, подчаст Е, точка M.A.615, буква г) 

(Сертификати за допускане в експлоатация след завършване на техническото 

обслужване) 

2.5. Регламент (ЕС) № 1321/2014, част М, подчаст Е, точка M.A.615, буква д) 

(Удостоверения за прегледа на летателната годност за въздухоплавателни средства 

ELA1) 

2.6. Регламент (ЕС) № 1321/2014, част М, подчаст Ж, точка M.A.711, буква а), подточка 

4 (Удостоверения за прегледа на летателната годност и тяхното удължаване) 


