
С грижа за  околната среда

Посланието 

на зелената точка!

отдел ИСУ, дирекция „Безопасност и качество“

юни 2022 г. Обзор на дейностите по ОкС през 2021 г.
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Отговорност и ангажимент

Обзор на дейностите по ОкС през 2021 г.

➢ Политика по околна среда

За безопасно небе и светло бъдеще за нашите деца!
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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.

Система за управление на

околната среда (1)

➢ През април 2022 г., ДП РВД успешно премина

през ре-сертификационен одит на внедрената

СУОС, поддържана в съответствие с ISO

14001:2015.

➢ Сертификация под акредитация на UKAS
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Система за управление на

околната среда (2)

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 годишна Програма за управление на

въздействие върху околната среда в ДП РВД;

o годишен План за мониторинг

o и др. вътрешни документи, които са публикувани

във вътрешния портал – „Процедури и документи на
СУОС“

Основни документи 

на 

Системата за управление на околната среда
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http://portal.atsa.bg/docs/safety/isu/DocLib/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fdocs%2Fsafety%2Fisu%2FDocLib%2F%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%2F2%5F%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%28%20%D0%98%D0%A1%D0%A3%20%29%2F3%5F%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%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%A3%D0%9E%D0%A1&FolderCTID=0x01200030580AA9A6AA0D4C8A8BA1B9E1C74BD4&View=%7bBC1490B3-6D7D-4555-B409-F913964DA442%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 2021 г. е определено целево ниво за KEA 2.25%, но постигнатото ниво е 2.48%.

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.

➢ Европейски мерки:

BULATSA - част от глобалното 

семейство на авиацията (1) 
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BULATSA - част от глобалното 

семейство на авиацията (2) 

➢ Продължава разширяването на проекта

„Въздушно пространство за свободно

планиране на маршрути в югоизточна

Европа“ (SEE FRA). От 24.02.2022 г. към него

се присъединиха Словакия и Молдова. В

допълнение към разширяването на SEEFRA

се въвежда и трансгранично свободно

планиране на полетите между SEEFRA и

BALTIC FRA (установено въздушно

пространство за свободно планиране на

полети между Полша и Литва като

партньори в BALTIC FAB), което осигурява

планиране във въздушното пространство от

Черно до Балтийско море.

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

хармонизирани, като част от дейностите в DANUBE FAB.
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 Оптимизиране на полетните траектории, чрез използване

на най-късите връзки и най-ефективните трасета.
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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.

➢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 продължават използването на трансгранично средство за управление на

долитанията (XMAN).

BULATSA - част от глобалното 

семейство на авиацията (3) 
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От проучване на Performance Review Unit на EUROCONTROL, направено на основание данните за

2021 г., видно е представянето по отношение на вертикалната ефективност на полетите за летище

София за CDO и CCO, в сравнение с първите 30 летища в Европа, както следва:

➢ Намаляване на шума и вредните емисии в района на летище София

Metric Average 
Sofia

Average for top 
30 airports in 

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

1.3 2.2

Share of CDO flights 
(%)

46.3 34.7

Average time flown 
level per flight 
during climb (min)

0.4 0.5

Share of CCO flights 
(%)

81.6 79.5

BULATSA - част от глобалното 

семейство на авиацията (4) 
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➢ Подходи по RNP до 

минимуми LPV - Регламент 

(ЕС) 2018/1048

✓ Бургас, Горна Оряховица и 

Пловдив - ноември 2021 

✓ Варна - май 2022

➢ Наваксани закъснения, 

причинени от Ковид-19

➢ България - лидер сред 

държавите в югоизточна 

Европа

➢ Подобряване на достъпа 

до летищата - намалява 

вероятността за втори кръг, 

полетно време и емисии 

BULATSA - част от глобалното 

семейство на авиацията (5) 
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➢ Collaborative Environmental Management (CEM) - оперативна мярка

ENV-02 от Европейския план за прилагане на единното европейско

небе (ESSIP)

BULATSA - част от глобалното 

семейство на авиацията (6)

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.
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✓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;

– Обща визия за околната среда;

– Цели за намаляване на въздействието върху околната среда от авиационната

дейност в района на летищата 2019-2023

✓ Годишната среща на Съвета за СУВОС е проведена на 02.06.2022 г. на
летище Бургас, под домакинството на Fraport,

• ДП РВД представи презентации по темите „Дейности на ДП РВД във връзка с
Национална стратегия за адаптация към изменението на климата на Р България и
План за действие“ и „Промени в процедури за полети и структури на въздушното
пространство с влияние върху околната среда“;

• На срещата беше представен и разгледан проект за изменения на основните
документи на СУВОС, с оглед на новите EUROCONTROL Specification for CEM,
v.1.3/16.12.2021;

• Председател на Съвета за СУВОС за периода 2022-2023 г. е контактното лице на
ГД ГВА.

➢ През 2022 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.1.3/2021.

BULATSA - част от глобалното 

семейство на авиацията (7) 
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Какво още прави BULATSA за намаляване 

на негативните ефекти върху ОкС? (1)

Обзор на дейностите по ОкС през 2021 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 2021 г., съгласно приетата

в предприятието методика и в съответствие с БДС EN ISO

14064-1:2012
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✓ Във връзка с Националната стратегия за адаптация към

изменението на климата и Плана за действие към нея, в ДП

РВД със заповед № РД-26-125/ 01.09.2021 г. е създадена

постоянно действаща експертна група за адаптация към

изменение на климата (ПДЕГ за АИК)



➢ В изпълнение на нормативни изисквания, през 2021 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;

✓ 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? (2)
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Управление на отпадъците, 
генерирани от дейността на ДП РВД

Обзор на дейностите по ОкС през 2021 г.

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

отпадъци от опаковки и на отпадъците от специфични потоци
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➢ През 2021 г. беше подновен договора с фирма „Надин 22“ ЕООД, за

транспортиране и последващо третиране на образуваните от дейността на

предприятието специфични и опасни отпадъци.

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 2021 г.

В изпълнение на сключения договор, за

предаване на образуваните от дейността

специфични и/или опасни отпадъци, през 2021 г.

са предадени малко над 21 тона отпадъци,

придържайки се към изискването за регулярно

освобождаване от опасните отпадъци.
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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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