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➢ Политика по околна среда

За безопасно небе и светло бъдеще за нашите деца!



В съответствие с изискванията на Регламент

(EC) 2017/373, в ДП РВД е въведена и се

поддържа Интегрирана система за

управление (ИСУ), базирана на стандарта ISO

9001, която включва 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 (1)

➢ През април 2020 г., ДП РВД успешно премина

през контролен външен одит на внедрената

СУОС, поддържана в съответствие с ISO

14001:2015.

➢ Сертификация под акредитация на UKAS

Обзор на дейностите по ОкС през 2020 г.



Система за управление на

околната среда (2)

4

o Наръчник на ИСУ;

o Процедура за идентификация и оценка на

аспектите на околната среда;

o Процедура за разделно събиране на отпадъците в

ДП РВД;

o Програма за управление на въздействие върху

околната среда в ДП РВД;

o План за мониторинг

o и др. вътрешни документи, които са публикувани във

вътрешния портал http://portal.atsa.bg/

Основни документи на 

Системата за управление на околната среда

Обзор на дейностите по ОкС през 2020 г.

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


❑ Съгласно Схемата за ефективност на ДАНО, през III-ти референтен период (2020-2024) за
област на ефективност „Околна среда“ е определен ключов показател „Средна
хоризонтална ефективност на действителната траектория в полет по маршрут“
(KEA).
➢ За 2020 г. е определено целево ниво за KEA 1.95%, но постигнатото ниво е 2.55%.

Основна причина за влошената хоризонтална ефективност на полетите е сложната
политическа обстановка около района на DANUB FAB, свързана с недостъпността на
огромни въздушни пространства в непосредствена близост, резултат от ситуацията в
Близкия Изток и Крим, както и с преструктурирането на въздушно пространство над
Анкара, във връзка с функционирането на новото летище в Истанбул. Въпреки горните
ограничения, BULATSA запазва практически нулеви нива на показателя „Средно
закъснение на полет по маршрута“ от област на ефективност „Капацитет“.

❑ УВД може да повлияе на до 10% от всички СО2 емисии, генерирани от авиацията в Европа и
EUROCONTROL цели намаляването им до 2,4% до 2035 г.

➢ Най-значимият аспект на мерките за подобряване на емисиите, в резултат на УВД, се
дължи на проектът „Въздушно пространство за свободно планиране на маршрути“,
който ще допринесе за намаляване на разходите на гориво с до 3000 тона и СО2
емисиите с до 10 000 тона на ежедневна база.

➢ За намаляване на емисиите, респ. разхода на гориво и шума при ОВД в района на
летищата, ДП РВД подпомага прилагането на процедурите CCO/CDO чрез ефективни
решения от страна на РП, подобряване на дизайна на въздушното пространство и
оперативните процедури.
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➢ Европейски мерки:

BULATSA - част от глобалното 

семейство на авиацията (1) 

Обзор на дейностите по ОкС през 2020 г.



 Новите правила значително ще оптимизират
полетните траектории, не само чрез използване
на най-късите връзки, но и чрез позволяване

използването на най-ефективните трасета.

 Според симулациите, синергичният ефект от
всички подобрения има потенциал да спести
средно дневно до 10 000 морски мили от общото
прелетяно разстояние, което представлява 80
тона икономия на гориво, 250 тона по-малко
емисии на CO2 и 26 часа по-малко полетно време
в натоварен ден.
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BULATSA - част от глобалното 

семейство на авиацията (2) 

➢ От 07.11.2019 г. успешно е въведен проектът „Въздушно пространство за

свободно планиране на маршрути в югоизточна Европа“ (SEE FRA). С влизането

му в действие, операторите на въздухоплавателни средства вече могат да

планират своите полети свободно през въздушното пространство на България,

Румъния и Унгария, денонощно, без ограничения на географските граници.

➢ Политиките и целите по околна среда на ДП РВД и ROMATSA са хармонизирани, като 

част от дейностите в DANUBE FAB
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https://www.bulatsa.com/infotsentar/novini/vvezhdaneto-na-proekta-see-fra-zavrshi-uspeshno/


Системата служи за подреждане на долитащия трафик и намаляване на

закъсненията на въздухоплавателните средства при подхода им към летището още

от българска територия. Това ще доведе до съществени ползи за авиационните

оператори, като:

• намаляване на времето за изпълнение на зони за изчакване преди кацане

• намаляване на изразходваното гориво

• повишаване на ефективността на полетите и намаляване на въздействието

върху околната среда.
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➢От 6 април 2019 г. бе въведено в експлоатация новото летище на Истанбул, във

връзка с което BULATSA и турският доставчик на аеронавигационно обслужване

DHMI използват трансгранично средство за управление на долитанията (XMAN).

BULATSA - част от глобалното 

семейство на авиацията (3) 
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https://www.bulatsa.com/infotsentar/novini/bulatsa-obsluzhi-99-605-poleta-prez-yuli/
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От проучване на Performance Review Unit на EUROCONTROL, направено на основание данните за

2020 г., е видно по-доброто представяне по отношение на вертикалната ефективност на полетите за

летище София (CDO/CCO), в сравнение с първите 30 летища в Европа, както следва:

➢ Намаляване на шума и вредните емисии в районите на летищата

Metric Average 
Sofia

Average for top 
30 airports in 

Europe
Average time flown 
level per flight 
during descent (min)

1.4 2.2

Share of CDO flights 
(%)

47.1 37.7

Average time flown 
level per flight 
during climb (min)

0.3 0.5

Share of CCO flights 
(%)

84.4 80.6

BULATSA - част от глобалното 

семейство на авиацията (4) 
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➢ Collaborative Environmental Management (CEM) - оперативна мярка

ENV-02 от Европейския план за прилагане на единното европейско

небе (ESSIP)
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BULATSA - част от глобалното 

семейство на авиацията (5)

Целта на протокола CEM, регламентиран в

EUROCONTROL Specification for

Collaborative Environmental Management

(CEM) е да даде практически насоки за

сътрудничество между различните

заинтересовани страни в района на

летищата по отношение на намаляване на

въздействието върху ОкС.

Обзор на дейностите по ОкС през 2020 г.



✓Основните, регламентиращи функциите и дейността на форума документи,
изготвени в съответствие с последната версия на спецификацията на
EUROCONTROL са:

– Правилник за дейността на Съвет за СУВОС, изд. 3.0/10.01.2019 г.;

– Обща визия за околната среда, изд. 3.0/10.01.2019 г.;

– Цели за намаляване на въздействието върху околната среда от авиационната

дейност в района на летищата 2019-2023, изд. 1.0/10.01.2019 г.

✓ Годишната среща на Съвета за СУВОС е проведена дистанционно на
21.05.2020 г.:

• ДП РВД представи презентации на тема „Участие на BULATSA в проекти и дейности
по опазване на ОкСр на европейско ниво и комуникация със заинтересованите
страни“.

• Взето бе решение, фокусът на срещата през 2021 г. да бъде върху емисиите на
парникови газове – мерките за тяхното ограничаване при подход и излитане,
балансиране между ограничаването на шума и на емисиите

• Председател на Съвета за СУВОС за периода 2020-2021 г. е контактното лице на ДП
РВД.

10

➢ През 2020 г. ДП РВД продължи своето активно участие в работата на форума

„Съвместно управление на въздействието върху околната среда от авиационните

дейности в района на летищата София/Варна/Бургас/Пловдив/Горна Оряховица“

(СУВОС), съответстващ на EUROCONTROL Specification for CEM, ed.1.1/2018.

BULATSA - част от глобалното 

семейство на авиацията (6) 
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✓ През септември 2019 г., в гр. Букурещ ДП РВД взе участие в петата среща на
комуникационните експерти от InterFAB Cooperation Platform (IFCP), където
беше дискутирана темата „Влияние на дейността на ДАНО върху околната среда“

✓ BULATSA взима участие в регулярните срещи на РГ по околна среда на Civil Air
Navigation Services Organization (CANSO ENV WG) - през 2020 г. такива бяха
проведени дистанционно на 23.04.2020 г. и 10.12.2020 г.

✓ На ниво ФБВП ДУНАВ (DANUBE FAB) са разработени обща политика и
стратегически цели по околна среда, както и ежегодни задачи за хармонизиране
на дейностите по управление на качеството и околната среда.
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BULATSA - част от глобалното 

семейство на авиацията (7) 

➢ ДП РВД ежегодно взима участие във форуми и на европейско ниво,

където се разглеждат въпроси, свързани с управление на

въздействието на авиацията върху ОкС:

Обзор на дейностите по ОкС през 2020 г.
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➢ Намаляване на шума и вредните емисии в районите на летищата

Обзор на дейностите по ОкС през 2020 г.

1. Променени траектории за отлитане от ПИК 09, за

избягване прелитането над с. Долни Богров - София.

2. Забрана за провеждане на тестови полети и такива

за техническо обслужване през нощта – за София,

Варна и Бургас.

3. Ограничения при използването на ПИК, работата на

двигателите и провеждане на тренировъчни полети

през нощта – за София, Варна и Бургас.

4. Препоръки за прилагане на противошумни

процедури при излитане (NADP), за долитане с

непрекъснато снижение (CDO) и за използване на

режим „реверс“ на малък газ при кацане през нощта

- за София, Варна и Бургас.

Какво още прави BULATSA за намаляване 
на негативните ефекти върху ОкС? (1)

През 2020 г. BULATSA продължи успешно да прилага въведените през 2018

г. и 2019 г. мерки за намаляване на шума и вредните емисии в района на

летищата, като:



ДП РВД и летищните оператори полагат сериозни усилия за намаляване на

въздействието на авиацията върху ОкС, като основният приоритет е безопасно

провеждане на полетите в интерес както на пътниците, използващи въздушния

транспорт, така и на жителите на градовете и околните населени места.
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Какво още прави BULATSA за намаляване 

на негативните ефекти върху ОкС? (2)

✓ През 2020 г. продължи работата на съвместна РГ

между ДП РВД и Летище София ЕАД за

разследване и анализ на оплаквания на граждани

от шума.

✓ Въпреки пандемичната обстановка и драстично

намалелия през годината трафик, през 2020 г.

подадените оплакванията от самолетен шум са

нараснали спрямо предходните години

Обзор на дейностите по ОкС през 2020 г.

✓ При разработване на процедури за долитане и отлитане, ДП РВД прилага изискванията на

ICAO Doc. 8168 (PANS-OPS), отчитайки релефа на местността, препятствията, наличните

радионавигационни средства, експлоатационните характеристики на въздухоплавателните

средства, наличието на жилищни райони и други, така че да се осигурява безопасността на

въздушното движение, при балансиране между екологично въздействие, капацитет,

експедитивност и други фактори.

2018 2019 2020

Брой жалби 20 18 27

брой 
самолетодвижения

60771 61371 35954

% жалби спрямо 
самолетодвижения

0,033 0,029 0,0751

За увеличения брой сигнали през 2020 г. спрямо 2019 г. съществено влияние оказва шумът, създаден от един конкретен 

самолет Ил-76, извършил кацане и излитане в нощните часове. Получените сигнали за шума, създаден от този самолет са 

12 бр. от общо 27 бр. за годината. 
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Какво още прави BULATSA за намаляване 

на негативните ефекти върху ОкС? (3)

Обзор на дейностите по ОкС през 2020 г.

✓ Подготвя се ежегодна презентация за действията и мерките, прилагани от

ДП РВД по отношение на околната среда, публикувана на вътрешния

портал и интернет страница на предприятието.

✓ Провеждат се регулярни срещи на колективните органи за управление, в

рамките на СУОС (ЕСОС и КОС) за анализ на изпълнението и планиране

на годишни План за мониторинг и Програма за ОкС.

➢ Вътрешна и външна комуникация

✓ Изготвен е доклад за инвентаризация на въглеродните

емисии от дейността на ДП РВД за 2020 г., съгласно

приетата в предприятието методика и в съответствие с

БДС EN ISO 14064-1:2012



➢ В изпълнение на нормативни изисквания, през 2020 г. са изготвени и 
представени:

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

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

✓ обследване за енергийна ефективност на сгради, собственост на ДП РВД;

✓ проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични
инсталации.
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Какво още прави BULATSA за намаляване 

на негативните ефекти върху ОкС? (4)
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Управление на отпадъците, 
генерирани от дейността на ДП РВД

Обзор на дейностите по ОкС през 2020 г.

➢ В ДП РВД се прилага политика за разделно събиране на генерираните 

отпадъци от опаковки и на отпадъците от специфични потоци



➢ И през 2020 г. продължи действието на тригодишният договор с фирма „Надин

22“ ЕООД, за транспортиране и последващо третиране на образуваните от

дейността на предприятието специфични и опасни отпадъци.
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Разделно събиране на генерираните 
специфични и/или опасни отпадъци

!!! Успешното управлението на генерираните отпадъци

води до опазване на околната среда, както и до

възстановяване на финансови ресурси за

предприятието.

Обзор на дейностите по ОкС през 2020 г.

В изпълнение на сключения договор, за

предаване на образуваните от дейността

специфични и/или опасни отпадъци, през 2020 г.

са предадени малко над 19 тона отпадъци,

придържайки се към изискването за регулярно

освобождаване от опасните отпадъци.



Поемането на отговорност 

от всеки отделен човек, оказва съществено

влияние върху придобиването на 

екологично отговорно държание, 

а оттам и постигането на 

устойчиво развитие!
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Заедно за чиста природа!
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