
ПРОЦЕДУРА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА АМЕ 

АМЕ  - упълномощен преглеждащ лекар, лекар специалист с преминато обучение 
по авиационна медицина, съгласно Европейските регулации и одобрен от ГД ГВА. 

Кандидатът за АМЕ подава заявление по посочен образец . 

Забележка: Виж Приложенията 

ГД ГВА –AMS проверява дали кандидатът отговаря на приложимите изисквания. 

Ако бъде одобрен от ГД ГВА, АМЕ получава сертификат - EASA  форма 148, със 
срок на валидност до 3 години и обхват на правата, съгласно подготовката му. 

ГД ГВА–AMS издава, потвърждава валидността, подновява или изменя 
сертификата. 

Кандидатът за АМЕ, с права за първоначално АМО и оценки на медицински клас 2 
,  LAPL и C/C трябва да притежава: 

-  диплома за лекар 

-  диплома за медицинска специалност 

- свидетелство за  преминат основен курс по авиационна медицина с успешно 
положен изпит 

- декларация, че кандидатът не подлежи на дисциплинарно производство или 
разследване от медицински регулаторен орган 

-  декларация, че кандидатът има познания за изискванията за АМЕ и изскванията 
за медицинските сертификати за пилоти и медицинските доклади за С/С по ЕС 
Регламент 1178/2011 

- декларация, че кандидатът ще издава медицински сертификати и медицински 
доклади съгласно ЕС Регламент 1178/2011 

- да докаже пред ГД ГВА, че разполага с медицинска техника и оборудване, 
помещения, процедури и документи за извършване на АМО и оценка на авиационен 
персонал, процедури и условия за опазване на лекарската тайна и спазване на 
медицинска конфиденциалност. 

  

ГД ГВА прави оценка на заявлението и приложените документи във връзка с 
изискванията по PART-MED. 

В случай, че заявлението е непълно или изскванията не са спазени, ГД ГВА- АМS 
информира писмено кандидата за допълнителна документация или изисквани 
корекции. 

Ако заявлението е отхвърлено, кандидатът се информира писмено за правото си да 
обжалва, съгласно установените процедури. 

  



Когато ГД ГВА установи, че заявлението отговаря на приложимите изисквания се 
прави инспекция на кандидата за АМЕ, включително и на помещенията и 
апаратурата му. 

ГД ГВА- АМS   изпраща уведомително писмо на кандидата относно инспекцията и 
съгласува датата и времето с кандидата. 

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

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

AMS- ГД ГВА попълва писмен доклад и в случай на одобрение  издава сертификат 
на АМЕ за срок от 3 години, с допълнение уточняващо правата му. 

 


