
Във връзка с военно учение на полигон „Шабла“, и на основание чл. 6 т.4  и чл. 9 от Глава втора 

„Стратегическо ниво“ Наредба №19 за функциониране на  Единната система за гражданско и 

военно управление на  въздушното пространство ГД ГВА предоставя информация на ползвателите 

на въздушното пространство, относно предстоящи промени във въздушното пространство на 

Република България, както следва: 

- Временно резервирана зона с координати на външните хоризонтални граници - Зона 1: 

43°02’59”N  025°54’32"Е -  43°18’50N 026°31’25”E  

43°35’29”N  027°36’53"Е - 43°28’49”N 027°46’10"E  

43°10’37”N  026°35’30”Е - 43°03’02”N 026°18’01"E 

 43°02’59”N  025°54’32”Е 

с вертикални граници от FL 215 до FL 245 

  

Временно резервирана зона с координати на външните хоризонтални  граници – Зона 2:  

 

43°35’29”N  027°36’53”Е - 43°38’50”N  027°48’57’’E  

43°36’57"N 028°00’49"Е - 43°28’23”М 027°58’45Е –  

 43°29’49”N 027°49’55”Е - 43°28’49”N 027°46’10”E   

  43°35’29"N  027°36’53”Е 

с вертикални границиот FL155 до FL 245 

  

- Временно резервирана зона с координати на външните хоризонтални граници – Зона 3: 

 

42°39’04”N  026°58’54”Е - 42°44’25”N 026°53’53”Е   

43°05’12”N  027°50’42”Е - 43°15’07"N 028°22’30”Е  

43°13’16”N  028°29’45”Е - 43°09’54”N 028°36’38”E  

42°57’30”N  027°56’06”Е - 42°36’48”N 026°59’06”Е  

42°39’04”N  026°58’54”Е 

с вертикални граници от FL215 FL 245 



  

Периоди за активиране: 

Зона 1 и Зона 2: на 08.06.2021 г.: от 12:10ч. до 12:50 ч. местно време; 

                                                                      от 15:30 ч. до 16:00 ч. местно време; 

                                                                      от 18:25 ч. до 19:00 ч. местно време; 

                                                                      от 21:00ч. до 21:30 ч. местно време; 

                                      на 09.06.2021 г.: от 00:00 ч. до 00:30 ч. местно време; 

                                                                     от 11:00 ч. до 11:35 ч. местно време;.  

                                                                     от 14:00 ч. до 14:35 ч. местно време;  

                                                                     от 21:00ч. до 21:45 ч. местно време; 

                                      на 10.06.2021 г.: от 00:00ч. до 00:45 ч. местно време; 

                                                                     от 10:50 ч. до 12:40 ч. местно време; 

                                                                     от 15:00 ч. до 15:35 ч. местно време; 

                                      на 11.06.2021 г. и 12.06.2021 г. от 10:00 ч. до 11:30 ч. местно време; 

                                                                                                 от 14:00 ч. до 15:30 ч. местно време; 

  

Зона 3:  на 08.06.2021 г.: от 12:40ч. до 13:20 ч. местно време; 

                                                               от 16:00 ч. до16:40 ч. местно време; 

                                                               от 18:55 ч. до 19:35 ч. местно време;.  

                                                               от21:25ч. до 22:10ч. местно време; 

                              на 09.06.2021 г.: от 00:25 ч. до 01:10ч. местно време; 

                                                               от 11:25 ч. до 12:10ч. местно време; 

                                                               от 14:30 ч.до 15:10 ч. местно време; 

                                                               от 21:30ч. до 22:20ч. местно време; 

                               на 10.06.2021 г.: от 00:30 ч. до 01:20 ч. местно време; 

                                                              от 11:30 ч. до 13:10 ч. местно време; 

                                                              от 15:30 ч. до 16:10ч. местно време;  



                               на 11.06.2021 г. и 12.06.2021 г. от 10:30ч. до 12:00 ч. местно време;  

                                                                                          от 14:30ч. до 16:00 ч. местно време 

 


