
Защо въздушният 
транспорт е безопасен?

Бързо ръководство за Европейската агенция за 
авиационна безопасност



-- Всяко произведено въздухоплавателно средство се сертифицира от органите по 
авиационна безопасност, преди да бъде разрешено за летене. Сертифицирането на 
продукт е независима оценка на проекта и потвърждение, че отговаря за стандартите за 
безопасност, установени през десетилетията. ЕААБ отговаря за сертифициране на всички 
въздухоплавателни средства, произведени и проектирани в Европа.

Извършваната от ЕААБ работа не приключва с пускането на продукта в експлоатация; 
работата на агенцията тепърва започва. Първоначалното ниво на безопасност се поддържа 
през целия жизнен цикъл на продукта.

Защото самолетите се 
сертифицират, преди да 
бъдат разрешени за летене

-- Всички въпроси, свързани с безопасността, се контролират. Операторите на 
въздухоплавателни средства, органите по поддръжка на въздухоплавателните средства, 
както и други ведомства в авиацията имат задължение да докладват установените 
от тях проблеми с безопасността. Докладите се анализират, за да бъдат установени 
безпокойствата. Непрекъснатият контрол позволява ранно установяване на потенциални 
проблеми. ЕААБ предприема незабавни и подходящи действия, за да гарантира 
поддържането на най-високи стандарти за безопасност.

Тъй като авиационната 
безопасност се контролира 
постоянно



-- Подобряването на стандартите за авиационна безопасност и защита на околната среда 
изисква непрекъснато преразглеждане на правилата и подобрение въз основа на най-
новите научни познания. Правилата се съставят и адаптират, така чеда отразяват промените 
в технологията и необходимостта от авиация, в която безопасността да е първостепенен 
приоритет. ЕААБ съветва Европейската комисия по правилата за безопасност и отговаря 
за нормативното уреждане на начините за постигане на високо ниво на безопасност. 
Правилата се преразглеждат в консултация с индустрията и гражданите, за да се гарантира 
тяхната съизмеримост спрямо целите, към които се стремят.

-- Не само постоянно подобряваните правила съставляват солидна основа за безопасна 
авиационна система, но и съществува механизъм за гарантиране на постоянното 
прилагане на тези правила. ЕААБ отговаря за контрола върху прилагането на правилата за 
авиационна безопасност от националните органи по въздухоплаване във всяка държава-
членка. Агенцията осъществява този контрол чрез проактивни инспекции. Същевременно 
тя осигурява обучение и съвети на органите. 

Операторите извън Европа подлежат на инспекции, за да се гарантира, че отговарят на 
същите високи стандарти за безопасност като европейските си контрагенти. ЕААБ координира 
тези инспекции на европейско равнище. При нарушения на безопасността Европейската 
комисия приема съответните мерки.

Тъй като правилата за 
безопасност се преразглеждат и 
подобряват постоянно

Тъй като в цяла Европа се 
прилагат еднакви правила за 
безопасност

Тъй като международното 
сътрудничество носи предимства, 
свързани с безопасността

-- Въздушният транспорт е международна дейност и следователно авиационната 
безопасност изисква координирани усилия на международно ниво. ЕААБ изпълнява 
задачата да осигурява експертен технически опит и представителство на международните 
организации, технически органи и работни групи. Агенцията работи в тясно сътрудничество 
и с органите по безопасност на въздухоплаването извън Европейския съюз с цел 
популяризиране на безопасността в глобален мащаб.
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