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Аеронавигационна карта 1:500 000, издание 9.0 
Aeronautical chart 1:500 000, edition 9.0 

1. Този циркуляр за аеронавигационна
информация има за цел да информира
операторите на ВС и други ползватели на
въздушното пространство на Р. България за
публикуването на аеронавигационна карта
1:500 000, издание 9.0 в сила от 20 юли 2022г.

1. This aeronautical information circular is
intended to give notification to aircraft
operators and other users of the Bulgarian
airspace concerning the publication of
aeronautical chart 1:500 000, edition 9.0 with
effect from 20 JUL 2022.

2. Промените, отразени в новото издание на
картата, са както следва:

2. The changes reflected in the new edition of
the chart are as follows:

- Промяна в обозначението и границите на
опасни зони за противоградова защита.

- Change of identification and limits of
danger areas for anti-hail activity.

- Въвеждане на нова опасна зона за
противоградова защита - LBD11B.

- Implementation of a new danger area for
anti-hail activity - LBD11B.

- Премахване на информацията за LBBA -
Баховица, LBBR - Брезник, LBBZ -
Бъзън, LBDM - Две Могили, LBSE -
Старо Селище, LBVR - Враца и LBMD -
Марина Диневи.

- Removal of information for LBBA -
Bahovica, LBBR - Breznik, LBBZ -
Bazan, LBDM - Dve Mogili, LBSE - Staro
Selishte, LBVR - Vratsa and LBMD -
Marina Dinevi.

- Премахване на временно резервирани
зони LBTRA41, LBTRA43, LBTRA72,
LBTRA75, LBTRA76 и LBTRA77.

- Withdrawal of temporary reserved areas
LBTRA41, LBTRA43, LBTRA72,
LBTRA75, LBTRA76 and LBTRA77.

- Въвеждане на нови временно
резервирани зони LBTRA41A, 
LBTRA41B, LBTRA43A, LBTRA72A и 
LBTRA72B. 

- Implementation of new temporary reserved
areas LBTRA41A, LBTRA41B,
LBTRA43A, LBTRA72A and
LBTRA72B.

- Преименуване на LBTRA74 на
LBTRA74A и промяна на вертикалните
граници.

- Renaming of LBTRA74 to LBTRA74A
and changes in vertical limits of the area.

3. Картата се предоставя само в електронен
вид и е достъпна безплатно на
корпоративната интернет страница на ДП
„Ръководство на въздушното движение” (ДП
РВД) - www.bulatsa.com.

3. The chart is provided free of charge only in
electronic form on the corporate website of
Bulgarian Air Traffic Services Authority
(BULATSA) - www.bulatsa.com.

4. Този циркуляр замества AIC 09/21. 4. This AIC replaces AIC 09/21.
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