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Министерството на външните работи на Република България поднася
своите почитания на дипломатическите мисии и представителствата на
международните организации, акредитирани в Република България, и има
честта да предостави следната информация относно режима на използване
на сградата на ВИП-А на Летище София:
Сградата на ВИП-А и перона пред нея са определени като критична
част на зоната с ограничен достъп на Летище София за времето, през което
на ВИП-А се обслужват пътници за полети от гражданската авиация. Зоната
на ВИП-А променя статута си на критична част на зоната с ограничен достъп
и става демаркирана зона, когато има официални мероприятия на НСО и се
обслужват пътници, използващи правителствено въздухоплавателно
средство.
Въведената промяна е с оглед гарантиране мерките за сигурност в
гражданското въздухоплаване и покриване на стандартите за сигурност в
изпълнение на Регламент (ЕО) №300/2008г. на Европейския парламент и на
Съвета от 11.03.2008г. относно общите правила в областта на сигурността на
гражданското въздухоплаване и Регламент (ЕО) №2015/1998 на Комисията
от 05.11.2015г. за установяване на подробни мерки за прилагането на
общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването.
За времето, за което ВИП-А е част от критична част на зоната с
ограничен достъп, влизането в сградата на заминаващи пътници, носещи
само ръчен багаж, се осъществява през врата №37, след преминаване на
проверка за сигурност. Влизането в сградата на заминаващи групи от
пътници и багажи се осъществява през врата №31 в сутерена на сградата,
след преминаване на проверка за сигурност.
Министерството на външните работи обръща внимание, че
категориите пътници, които съгласно „Национална програма за сигурност в
гражданското въздухоплаване”, са освободени от проверка за сигурност са
държавните и правителствени ръководители, както следва: президент и
вицепрезидент на Република България, председател на Народното събрание
и министър-председател на Република България, както и пребиваващи в
страната гости с ранг, съответстващ на горепосочените.
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Министерството на външните работи на Република България се
ползва от случая, за да поднови на дипломатическите мисии и
представителствата на международните организации, акредитирани в
Република България, уверенията в отличната си към тях почит.
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