
 

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ПО БЕЗОПАСНОСТ №1 

           

           26/04/2014 

НА ВНИМАНИЕТО НА: 

 Всички въздухоплавателни организации по смисъла на Наредба №13, 

„Допълнителни разпоредби“, §3, т.19:  

- ДП РВД; 

- Лицензирани авиационни оператори; 

- Летищни администрации, летищни оператори, оператори на летищни 

дейности; 

- Лицензирани организации за техническо обслужване и ремонт на 

авиационна техника; 

- Одобрени организации за управление и поддържане на постоянна 

летателна годност; 

- Одобрени организации за летателно обучение 

и собственици на въздухоплавателни средства. 

 

1. Въведение: 

 Целта на това съобщение е да напомни на всички въздухоплавателни 

организации, техния персонал и собственици на въздухоплавателни средства, че имат 

задължения, произтичащи от Закона за гражданско въздухоплаване, относно 

докладването за реализирани авиационни събития. 

2. Очаквани действия от страна на авиационните субекти:  

2.1. В случаите на авиационно събитие, с гражданско въздухоплавателно 

средство на територията на Република България, териториалните води 

и обслужваното въздушно пространство, чрез използване на най-

бързото и удобно средство за връзка, всички въздухоплавателни 

организации и собственици на ВС, уведомяват ГД ГВА и 

Специализираното звено за разследване на авиационни събития към  

Дирекция ЗРПВВЖТ на МТИТС, и изпращат писмено съобщение по 

образец, съгласно приложение №1 към чл.9, ал.1, Наредба №13.  

2.2. Съобщенията се изпращат не по-късно от 72часа от реализиране на 

събитието. 

 

 

2.3. Всеки инцидент се разследва от въздухоплавателната 

организация в срок от 7 дни от настъпването му. 
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2.4. За всеки инцидент въздухоплавателните организации и 

собственици на ВС изпращат в ГД ГВА и Дирекция ЗРПВВЖТ към 

МТИТС, доклад по образец съгласно Приложение №4 на Наредба 

№13, в който се включва само информацията, имаща отношение към 

конкретния инцидент.  

2.5. Всички въздухоплавателни организации да актуализират 

координатите за докладване на авиационни събития във 

вътрешнофирмените си документи.  

 

3. Администриране на съобщението: 

3.1. Всички съобщения за авиационни събития се изпращат и на 

двата посочени адреса: 

 

 ГД ГВА      СЗРАС 

 

тел. +359 2 948 8002     тел. +359 2 940 9828 

Fax: +359 2 980 5337    Fax: +359 2 940 9828 

        +359 2 948 8053 

e-mail: caa@caa.bg     e-mail: ypetrov@mtitc.government.bg

  

 

3.2. Въздухоплавателните организации, които все още не са 

изпратили доклади от разследване на реализирани авиационни инциденти от началото 

на 2014г., следва да ги изпратят в ГД ГВА и Дирекция ЗРПВВЖТ на МТИТС не по-

късно от 30.04.2014г.  

  

Забележка: Запитвания отправяйте на адрес: e-mail: caa@caa.bg Subject: Safety 

notice 01/04/2014; На вниманието на Директор „Авиационна безопасност“. 

 

 

Валидност: Съобщението остава валидно, докато е публикувано на Интернет - 

страницата на ГД ГВА. 
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