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2Обзор на дейностите по ОкС през 2018 г.

➢ Политика на ДП РВД по Околна Среда



Система за управление на

околната среда
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o Наръчник на ИСУ

o Програма за управление на

въздействие върху околната

среда в ДП РВД

o Процедура за идентификация

и оценка на аспектите на

околната среда

o Процедура за разделно

събиране на отпадъците в ДП

РВД и др. вътрешни документи,

публикувани във вътрешния

портал http://portal.atsa.bg/

Обзор на дейностите по ОкС през 2018 г.

➢ Основни документи на Системата за управление на околната среда

http://portal.atsa.bg/docs/safety/isu/Pages/default.aspx?RootFolder=/docs/safety/isu/DocLib/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20(%20%D0%98%D0%A1%D0%A3%20)/5_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A1%D0%A3%D0%9E%D0%A1&FolderCTID=0x01200030580AA9A6AA0D4C8A8BA1B9E1C74BD4&View=%7bC9FBF902-031B-4BB3-BE94-C0007B0DEEDC%7d


В съответствие с изискванията на Регламент

1035/2011 г. на ЕК, в ДП „Ръководство на

въздушното движение“ е въведена Интегрирана

система за управление (ИСУ), част от която е и

Система за управление на околната среда (СУОС),

документирана и сертифицирана по международния

стандарт ISO 14001.
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Система за управление на

околната среда

➢ През май 2018 г. ДП РВД успешно премина

през контролен външен одит на внедрената

СУОС, поддържана в съответствие с ISO

14001:2015.

➢ Сертификация

Обзор на дейностите по ОкС през 2018 г.



От 24 май 2018 г. BULATSA въведе полети по

зонална навигация на летище Пловдив.

Планът за модернизиране на организацията

на въздушното пространство на летищния

контролиран район беше изпълнен с

публикуването на нови процедури за подход и

отлитане по зонална навигация.
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Дейности по околна среда през 2018 г.

Обзор на дейностите по ОкС през 2018 г.

➢ Летище Пловдив със зонална навигация

 Чрез тяхното въвеждане се създават нови възможности за гъвкаво

определяне на траекториите на полетите и условия за извеждане на маршрутите

на самолетите извън зоните за провеждане на военни-тренировъчни полети,

повишаване на капацитета на въздушното пространство, намаляване на разхода

на гориво и вредните емисии.
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Дейности по околна среда през 2018 г.

Обзор на дейностите по ОкС през 2018 г.

Със съвместните усилия на BULATSA и ГД ГВА, на летище София бяха въведени:

• Промени в някои от траекториите за отлитане от ПИК 09 за избягване прелитането над

с. Долни Богров;

• Забрана за провеждане на тестови полети и такива за техническо обслужване през

нощта;

• Ограничения при използването на ПИК, работата на двигателите и провеждане на

тренировъчни полети през нощта;

• Препоръки за прилагане на NADP (излитащи ВС), CDA (кацащи ВС) и за използване на

режим „реверс“ през нощта.

➢ Намаляване на шума и вредните емисии в районите на летищата

Въведените мерки ще доведат до

намаляване на самолетния шум, разхода на

гориво и вредните емисии в зоната около

летище София.

През 2019 г. подобни мерки ще бъдат

въведени на летищата Бургас, Варна.



От 6 декември 2018 г. към въздушното пространство за свободно планиране между

България, Румъния и Унгария се присъедини и Словакия. Проектът SEEN FRA

(South-East Night Free Route Airspace) позволява на въздухоплавателните средства

да летят свободно между публикувани точки и радионавигационни средства, без да

се съобразяват със съществуващата система от въздушни трасета.
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Дейности по околна среда през 2018 г.

➢ Разширено въздушно пространство за свободно планиране на полети

Новите правила за планиране на полети

значително ще оптимизират маршрутите във

въздушно пространство, без ограничения от

държавните граници и ще намалят разходите

за гориво и вредните емисии от

въздухоплаването.

Според симулациите, подобренията биха

намалили дневно средно 3 200 морски мили

от общата прелетяна дистанция, което

представлява 15 тона икономия на гориво и в

резултат на това – 49 тона по-малко емисии

CO2.
Обзор на дейностите по ОкС през 2018 г.



Цел:

✓ Да предоставя електронно

подпомагане в процеса на

управлението на потока долитащи

ВС в определено въздушно

пространство, до определени точки;

✓ Да осигурява предсказуемост за

своите потребители (както на

земята, така и във въздуха);

✓ Да минимизира негативното

въздействие върху ОкС, чрез

намаляване на времето за полет в

зони за изчакване и векториране на

ниски височини.
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Дейности по околна среда през 2018 г.

Обзор на дейностите по ОкС през 2018 г.

➢През 2018 г. е планирано и осигурено въвеждането в експлоатация на

средство за трансгранично управление на долитанията XMAN



Представители на предприятието участваха в

редовната среща на форумa, проведена на

28.05.2018 г. под домакинството на „Летище

София“ ЕАД. На срещата беше направен

преглед на резултатите от годишните

акустични анализи на летища София, Варна,

Бургас и на тяхната корелация с оплакванията

от авиационния шум, както и на мерките за

намаляване на авиационния шум,

предприемани от летищните оператори,

авиокомпаниите и ДП РВД.
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➢ Участие в срещите на Съвет за Съвместно управление на въздействието

върху околната среда (СУВОС) в района на летищата

През 2018 г. продължи активното участие на ДП РВД във форума СУВОС

Обзор на дейностите по ОкС през 2018 г.

Дейности по околна среда през 2018 г.



На 16 ноември 2018 г. BULATSA

подкрепи инициативата на Столична

община „Ден за по-чист въздух“ в

София, като призова своите

служители да се включат в

инициативата чрез отказване от

използване на лични и служебни

превозни средства в полза на

обществения транспорт или за

споделено придвижване до и от

работното място.
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Дейности по околна среда през 2018 г.

Обзор на дейностите по ОкС през 2018 г.

BULATSA ПОДКРЕПИ ИНИЦИАТИВАТА „ДЕН ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ“



o В рамките на утвърдената от ГД ГВА

програма за основно обучение на РП, в АУЦ

са представени лекции на тема „Опазване

на околната среда“, както следва:

▪ на 28.06.2018 г. за първи семестър

▪ на 08.11.2018 г. за втори семестър

11

➢ Обучение на служителите за осъзнаване и засилване на персоналната 

отговорност към опазване на околната среда

• През месец юни 2018 г. беше проведен работен семинар за служителите,

свързани с одитиране на ИСУ;

• През ноември 2018 г. служители на ДП РВД участваха в обучение на тема:

„Водене на отчетност за образуваните от дейността на предприятието отпадъци

през Национална информационна система“Отпадъци“(НИСО)”.

Обзор на дейностите по ОкС през 2018 г.

Дейности по околна среда през 2018 г.
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➢ Изготвен е доклад за инвентаризация на въглеродните емисии от

дейността на ДП РВД за 2017 г.

Обзор на дейностите по ОкС през 2018 г.

Дейности по околна среда през 2018 г.



Изпълнение на нормативни изисквания

➢ В изпълнение на нормативни изисквания през 2018 г. са 
изготвени и представени:

✓ декларация за годишно потребление на енергия на ДП
РВД по чл.57, ал.5 от Закон за енергийната
ефективност;

✓ годишни отчети за оборудването на ДП РВД,
съдържащо флуорирани парникови газове, съгласно
чл.чл. 33 и 35 от Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г.
за реда и начина за обучение и издаване на документи
за правоспособност на лица, извършващи дейности с
оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови
газове, както и за документирането и отчитането
на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове;

✓ годишен отчет за управление на енергийната
ефективност в ДП РВД, съгласно чл. 63, ал. 4 от Закон
за енергийната ефективност;

✓ годишен отчет за образуваните отпадъци от дейността
на ДП РВД, съгласно Наредба №1 от 04.06.2014 г. за
реда и образците, по които се предоставя
информация за дейностите по отпадъците, както и
реда за водене на публични регистри;

✓ и др.

13Обзор на дейностите по ОкС през 2018 г.



Поемането на отговорност от всеки

отделен човек, оказва съществено

влияние върху придобиването на

екологично отговорно държание, а

оттам и постигането на устойчиво

развитие!

Обзор на дейностите по ОкС през 2018 г. 14
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Опаковки от стъкло
Опаковки от 

пластмаса и метал
Опаковки от хартия

Разделно събиране на генерираните 

отпадъци

Обзор на дейностите по ОкС през 2018 г.

http://ad-sps/mansystems/ISU/5_Процедури%20и%20документи%20по%20СУОС/ПРОЦЕДУРА%20ЗА%20РАЗДЕЛНО%20СЪБИРАНЕ%20НА%20ОТПАДЪЦИТЕ%20В%20ДП%20РВД.pdf
http://ad-sps/mansystems/ISU/5_Процедури%20и%20документи%20по%20СУОС/ПРОЦЕДУРА%20ЗА%20РАЗДЕЛНО%20СЪБИРАНЕ%20НА%20ОТПАДЪЦИТЕ%20В%20ДП%20РВД.pdf
http://ad-sps/mansystems/ISU/5_Процедури%20и%20документи%20по%20СУОС/ПРОЦЕДУРА%20ЗА%20РАЗДЕЛНО%20СЪБИРАНЕ%20НА%20ОТПАДЪЦИТЕ%20В%20ДП%20РВД.pdf


• От януари 2018 г. е сключен нов тригодишен

договор с фирма „Надин 22“ ЕООД, за

транспортиране и последващо третиране на

образуваните от дейността на

предприятието специфични и опасни

отпадъци.

• В резултат на сключения договор, за

предаване на образуваните от дейността

специфични и/или опасни отпадъци, през

2018 г. са предадени малко над 24 тона (при

22 тона за 2017 г.) отпадъци, придържайки

се към изискването за регулярно

освобождаване от опасните отпадъци.
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Разделно събиране на генерираните 

специфични и/или опасни отпадъци

Обзор на дейностите по ОкС през 2018 г.

!!! Успешното управлението на генерираните отпадъци 

води до опазване на околната среда, както и до 

възстановяване на финансови ресурси за 

предприятието.

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Broom_icon.svg


предотвратяване на образуването 

повторна употреба

рециклиране

друго 
оползотворяване, 

например 
оползотворяване за 

получаване на енергия

обезвреждане

Закон за управление на отпадъците

приоритетен ред (йерархия) 

при управлението на отпадъците

ЦЕЛИ 
свързани с опазване на околната среда

ДА ЗАПАЗИМ ЗЕМЯТА ЧИСТА
ЗА НАШИТЕ ДЕЦА!

➢ Намаляване на отпадъците –

инициатива „нулеви отпадъци“

➢ Разделно събиране на отпадъците за:

– Повторна употреба

– Рециклиране

– Обезвреждане

➢ Икономия на ресурси

– Вода

– Електроенергия

– Хартия

и др.
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опаковки от 
хартия

1635 кг.

• 5,72 m3 дървесина

• 1324 kW/h електроенергия

• 1,47 t CO2 емисии

• 28 отсечени дървета

опаковки от 
пластмаса и 

метал

278 кг.

• 0,61 t нефт

• 0,66 kW/h електроенергия

• 0,42 t CO2 емисии

опаковки от 
стъкло

157 кг.

• 0,17 t суровина

• 0,06 kW/h електроенергия

• 0,05 t CO2 емисии

Алтернативни икономии

Разделно събрани отпадъци 

и предадени за рециклиране през 2018 г.  

ЦУ на ДП РВД 
и РЦ за ОВД София

битови 
отпадъци -
289072 кг. 

опаковки от 
хартия и картон 
- 1635 кг.

опаковки от 
пластмаса и 
метал - 278 кг.

опаковки от 
стъкло - 157 кг.
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ЛЦ за ОВД Варна

битови отпадъци 
- 1794 кг.

опаковки от 
хартия и картон -
216 кг.

опаковки от 
пластмаса и 
метал - 107 кг.

опаковки от 
стъкло - 0 кг.

опаковки от 
хартия

216 кг.

• 0,75 m3 дървесина

• 175 kW/h електроенергия

• 0,19 t CO2 емисии

• 4 отсечени дървета

опаковки от 
пластмаса и 

метал

107 кг.

• 0,24 t нефт

• 0,25 kW/h електроенергия

• 0,16 t CO2 емисии

опаковки от 
стъкло

0 кг.

• 0 t суровина

• 0 kW/h електроенергия

• 0 CO2 емисии

Алтернативни икономии

Разделно събрани отпадъци 

и предадени за рециклиране през 2018 г.  



Обзор на дейностите по ОкС през 2018 г. 20

Алтернативни икономии

ЛЦ за ОВД Бургас

битови отпадъци -
79 кг.

опаковки от 
хартия и картон -
191 кг.

опаковки от 
пластмаса и метал 
- 57 кг.

опаковки от 
стъкло - 60 кг.

опаковки от 
хартия

191 кг.

• 0,67 m3 дървесина

• 155 kW/h електроенергия

• 0,17 t CO2 емисии

• 3 отсечени дървета

опаковки от 
пластмаса и 

метал

57 кг.

• 0,12 t нефт

• 0,13 kW/h електроенергия

• 0,08 t CO2 емисии

опаковки от 
стъкло

60 кг.

• 0,07 t суровина

• 0,02 kW/h електроенергия

• 0,02 t CO2 емисии

Разделно събрани отпадъци 

и предадени за рециклиране през 2018 г.  
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ЛЦ за ОВД Пловдив

битови 
отпадъци - 1481 
кг.

опаковки от 
хартия и картон 
- 17 кг.

опаковки от 
пластмаса и 
метал - 2 кг.

опаковки от 
стъкло - 1 кг.

Алтернативни икономии

опаковки от 
хартия

17 кг.

• 0,06 m3 дървесина

• 14 kW/h електроенергия

• 0,015 t CO2 емисии

• 1 отсеченo дърво

опаковки от 
пластмаса и 

метал

2 кг.

• 0,004 t нефт

• 0,005 kW/h електроенергия

• 0,003 t CO2 емисии

опаковки от 
стъкло

1 кг.

• 0,001 t суровина

• 0,0004 kW/h електроенергия

• 0,0003 t CO2 емисии

21

Разделно събрани отпадъци 

и предадени за рециклиране през 2018 г.  
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ЛЦ за ОВД Горна Оряховица

битови 
отпадъци - 635 
кг.

опаковки от 
хартия и картон 
- 563 кг.

опаковки от 
пластмаса и 
метал - 305 кг.

опаковки от 
стъкло - 8,5 кг.

Алтернативни икономии

опаковки от 
хартия

563 кг.

• 1,97 m3 дървесина

• 456 kW/h електроенергия

• 0,51 t CO2 емисии

• 10 отсечени дървета

опаковки от 
пластмаса и 

метал

305 кг.

• 0,67 t нефт

• 0,72 kW/h електроенергия

• 0,46 t CO2 емисии

опаковки от 
стъкло

8,5 кг.

• 0,01 t суровина

• 0,004 kW/h електроенергия

• 0,003 t CO2 емисии

Разделно събрани отпадъци 

и предадени за рециклиране през 2018 г.  



Принос на ДП РВД в 

опазване на околната среда

Обзор на дейностите по ОкС през 2018 г. 23

при 
РЕЦИКЛИРАНЕ 
НА ОПАКОВКИ 

за 2018 г.
са спестени:

45 
дървета

2125 kWh
ел.енергия

3,55 т.  
CO2

емисии

1,65 т. 
петрол

Приносът на ДП РВД за опазване на околната среда, в резултат на

разделното събиране на отпадъци от опаковки, за 2018 г. e:



Заедно за природата на България!
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