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AD 1.4 ГРУПИРАНЕ НА ЛЕТИЩА/
ВЕРТОЛЕТНИ ЛЕТИЩА

AD 1.4 GROUPING OF AERODROMES/
HELIPORTS

1. Граждански летища са: 1. Civil aerodromes are:

1.1 Летища за обществено ползване - за
обслужване на международни и вътрешни превози, за
обслужване на търговски операции с ВС и други услуги,
срещу заплащане;

1.1 Aerodromes for public use for the provision of
international and domestic carriage services, commercial
operations by aircraft and other services in return payment;

1.2 Международни летища за обслужване на
авиация с общо предназначение;

1.2 International aerodromes providing services for
general aviation;

1.3 Летища за обслужване на авиация с общо
предназначение срещу заплащане или без заплащане,
както и за технологични нужди на собственика без
заплащане;

1.3 Aerodromes providing services for general
aviation against payment or without payment, as well as for
technological needs of the owner free of charge;

1.4 Летища за обслужване на полети, различни
от търговски въздушен превоз, с ВС с максимална
излетна маса под 5700 кг срещу заплащане или без
заплащане, както и за технологични нужди на
собственика без заплащане;

1.4 Aerodromes serving flights different from
commercial air transport involving aircraft with maximum
take-off mass less than 5700 kg for a fee or free of charge,
as well as for technological needs of the owner, free of
charge;

1.4.1 Ограничението за максимална излетна
маса не се отнася за вертолети.

1.4.1 The restriction as to the maximum take-off
mass does not apply to helicopters.

2. Военни летища 2. Military aerodromes

2.1 Повече информация може да бъде
получена от упълномощения орган, посочен в т. 9 от
подраздел GEN 1.1.

2.1 Detailed information shall be obtained from the
designated authority, as per item 9, subsection GEN 1.1.
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