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 Утвърждавам: 

25.5.2017 г.

X
Ангел Рачев

Директор на дирекция УВД

Signed by: ANGEL PETROV RACHEV  
 

 

 

ПАМЕТНА ЗАПИСКА 

 

от 

 

консултативна среща между авиацията с общо предназначение и ДП РВД, 

за представяне на промените в организацията на въздушното пространство, касаещи 

полетите по ПВП, влизащи в сила от 25.05.2017 г. 

 

        В изпълнение на годишния план за дейности по управление на отношенията с 

клиентите, в ЦУ на ДП РВД се проведе среща между представители на авиацията с общо 

предназначение и ДП РВД.  

 
 
Дневен ред: 

 
  

1. Откриване на срещата и представяне на участниците; 

 

2. Промени в организацията на въздушното пространство (ОВП), касаещи 

полетите по ПВП, влизащи в сила от 25.05.2017 г.; 

 

3. Други. 

 

 

Място на провеждане: зала Север, (2.1.У.1) 

 

 

Дата: 23.05.2017 г. 

 

 

Начален час: 10:00 часа. 

 

 

Продължителност: 2:00 ч. 
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От страна на ДП РВД: 

  

1. Ангел Рачев, директор на дирекция УВД; 

2. Бисер Желев, началник на отдел УВП, дирекция УВД; 

3. Милен Тодоров, началник на отдел ОВД, дирекция УВД; 

4. Васил Драгнев, експерт в отдел ОВД, дирекция УВД; 

5. Младен Коцов, експерт в отдел ОВД, дирекция УВД; 

6. Александър Витков, експерт в отдел УВП, дирекция УВД; 

7. Георги Гешев, експерт в отдел УВП, дирекция УВД; 

8. Вера Григорова, експерт АО, дирекция ЧРиАО. 

 

По точка първа от дневния ред, г-н Бисер Желев откри срещата, като приветства 

присъстващите и изказа своите положителни очаквания от дискусиите. Последва 

представяне на участниците. 

 

Г-н Александър Витков, експерт в отдел УВП, разясни промените в организацията на 

въздушното пространство (ОВП), относно полетите по ПВП, влизащи в сила от 

25.05.2017 г., касаещи летищата Варна и Бургас. Резюме: 

• Промяна на хоризонталните граници на ЛКР/ЛКЗ Бургас; 

• Корекции на маршрути и максимални височини на отделни отсечки от сега 

съществуващите визуални маршрути на летище Бургас; 

• Визуализиране на зони за TMZ/RMZ на летищата Варна и Бургас; 

• Въвеждане на имена на визуалните маршрути и петбуквени произносими 

имена на техните контролни точки за летищата Варна и Бургас. 

 

Г-н Георги Гешев, експерт в отдел УВП, запозна участниците с промените в 

организация на въздушното пространство, както и нови маршрути за полети по ПВП в 

ЛКР София, влизащи в сила от 25.05.2017 г., касаещи летище София и ЛП Лесново.  

 

Летище София: 

• Промяна на хоризонталните граници на ЛКЗ София; 

• Корекция на максимални височини на отделни отсечки от сега съществуващите 

визуални маршрути; 

• Въвеждане на имена на визуалните маршрути и петбуквени произносими имена 

на техните контролни точки; 

• Въвеждане на нови маршрути за полети по ПВП, с цел подпомагане на ЕВС за 

изпълнение на полети в близост до южната част на ЛКЗ София; 

• Визуализиране на зони за TMZ/RMZ; 

 

 

ЛП Лесново: 

• Публикуване на нови визуални маршрути, с цел безконфликтно изпълнение на 

полети по ПВП в района на ЛП Лесново и полети по ППП за ПИК 27; 

 

От представителите на авиацията с общо предназначение бяха поставени въпроси, 

свързани с намаляване на максималната височина на полетите по определени участъци 

от визуалните маршрути 

 

Г-н Георги Гешев отговори, че промените произтичат от необходимостта да се осигури 

вертикална сепарация от 1000 ft с трафика по ППП долитащ до летище София. 
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Г-н Милан Маринов се поинтересува от мнение на авиацията с общо предназначение за 

въвеждане на полети по ПВП нощем. 

 

Представителите отговориха, че приветстват инициативата да се въведат полети по ПВП 

нощем и са готови да съдействат за тяхното разработване. 

 

Поради изчерпване на дневния ред срещата бе закрита. 

 


