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РАЗДЕЛ І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЪДЪРЖАНИЕТО 
НА ДИСЕРТАЦИЯТА 
Дисертационният труд е посветен на изследване на възможностите за 

усъвършенстване на системата за осигуряване на безопасност в гражданското 
въздухоплаване в Република България чрез подобряване функционирането на 
НКО по безопасност и чрез идентифициране на опасните за страната фактори 
за целите на проактивното управление на безопасността на национално ниво. 

Дисертацията е разработена и структурирана съобразно поставената 
цел, формулираната работна хипотеза, решените научно–изследователски 
задачи и предвидения методологически подход. Състои се от увод, 
изложение (в три глави и изводи към всяка от тях), общи изводи, 
заключителна част с посочени приноси и 22 приложения. За обобщаване на 
информацията и за онагледяване на представените данни в основното 
изложение на разработката (без приложенията) са създадени 39 таблици и         
27 схеми и графики.  

Общият обем на дисертационния труд е 344 страници, от които: 
титулна страница и съдържание – 4 страници; списък на използваните 
съкращения1 – 3 страници; увод – 10 страници; основно изложение – 203 

1  В Автореферата към дисертацията са използвани следните съкращения: 
ААБЕС – Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз; 
АИП – Сборник Аеронавигационна информация и публикация; 
ВС – Въздухоплавателно средство (и мн. ч.); 
ГД ГВА – Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“; 
ГПАБ – Глобален план за авиационна безопасност; 
ЕАСТ – Европейска асоциация за свободна търговия (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария); 
Евроконтрол – Европейска организация за безопасност на въздухоплаването; 
ЕКГА – Европейска конференция за гражданска авиация; 
ЕПАБ – Европейска програма за авиационна безопасност; 
ЕПлАБ – Европейски план за авиационна безопасност; 
ЕК – Европейска комисия; 
ЕС – Европейски съюз; 
ЗГВ – Закон за гражданското въздухоплаване; 
ЗРПВВЖТ – Дирекция „Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния 
транспорт“; 
ИКАО – Международна организация за гражданско въздухоплаване; 
МТИТС – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 
КЕ – Критичен елемент (и мн. ч.); 
НАТО – Организация на Северноатлантическия договор; 
НКО – Национален компетентен орган; 
НПБ – Национална програма по безопасност; 
НПлБ – Национален план по безопасност; 
ОАВ – Обединени авиационни власти; 
ПНИЧВС – Програма за наземни инспекции на чуждестранни въздухоплавателни средства; 
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страници; списък с цитираната библиография – 8 страници с посочени общо 
104 източника, 73 от които са на български език и 31 – на английски; 
приложения – 116 страници и 2 електронни носителя. 

 

РАЗДЕЛ ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА ПО 
СТРУКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ 
УВОД 
В уводната част на дисертационния труд е заложена общата концепция 

на изследването и е аргументирана необходимостта от неговото провеждане, 
като за тази цел са посочени: 

Актуалността на темата произтича от факта, че безопасността на 
полетите винаги е била и ще продължи да бъде цел с най-висок приоритет, но 
въпреки многото стандарти и упражнявания надзор по безопасност, 
авиационната система (Фигура 1) не може да гарантира напълно отсъствието 
на опасни за въздухоплаването фактори и нулеви нива на риска. Това налага 
въвеждането на нов подход в системата за осигуряване на безопасност на 
всички нива в гражданското въздухоплаване (Фигура 2), при който 
традиционната система за надзор по безопасност, базирана на единни 
стандарти за сертифициране и надзор, се надгражда и доразвива със система 
за управление на безопасността, чиято цел е да идентифицира, оценява и 
задава приоритет на множеството взаимосвързани фактори, застрашаващи 
безопасността на полетите, така че рискът да се поддържа под определени, 
приемливо ниски нива. Новата концепция за осигуряване на авиационна 
безопасност не само чрез надзор по безопасност (дейностите по 
сертифициране и надзор), но и чрез управление на безопасността 
(идентифициране на опасностите и контрол на риска) продължава да 
еволюира, като налага промяна както в политиката за разработване на 
стандартите   по   безопасност  на  гражданското   въздухоплаване,  така   и   в 

СЗРАС – Специализирано звено за разследване на авиационни събития; 
СиПП – Стандарти и препоръчителни практики; 
СУБ – Система за управление на безопасността;  
УПННАБ – Универсална програма за непрекъснат надзор на авиационната безопасност. 
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Елементи на гражданското 
въздухоплаване, обект на 
дисертационния труд 
 

Летателна 
експлоатация 

 

Аеронавигационно 
обслужване  

 

Атмосфера 
и климат 

 

Летателна 
годност 

 

Летища и 
наземно обслужване 

 

Авиационна сигурност 
и авиационна 

киберсигурност 
 

Лицензиране на 
авиационния персонал 

 

Безпилотни ВС 
 

Гражданско-военни 
отношения 

 

ВЪТРЕШНИ КОМПОНЕНТИ ВЪНШНИ 
КОМПОНЕНТИ 

СИСТЕМА НА ГРАЖДАНСКОТО ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ 

Фиг. 1  Авиационна система и обект на дисертационния труд 
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методите за надзор относно тяхното прилагане – на международно, 
европейско и национално равнище. 

Обект на дисертационния труд е системата на гражданското 
въздухоплаване в Република България (вж. Фигура 1). 

Предмет на дисертационния труд е системата за осигуряване на 
авиационна безопасност на национално ниво чрез надзор по безопасност 
и чрез управление на безопасността (вж. Фигура 2). 

Основната цел на научната разработка е да се изследват 
възможностите за усъвършенстване на системата за осигуряване на 
авиационна безопасност в Република България чрез подобряване дейността 
на националния компетентен орган по безопасност и чрез идентифициране 
на опасните за страната фактори за целите на проактивното управление на 
безопасността на национално ниво. 

Научно–изследователски задачи, които се решават за изпълнение на 
поставената цел: 
 да се проучи правната рамка, регламентираща гражданското 

въздухоплаване в страната; 
 да се изследва и анализира нивото на авиационна безопасност в 

Република България и съответствието на националната система за 
осигуряване на безопасност с приложимите международни и европейски 

  

  

  

  ГПАБ 
 

СУБ 
 

НПБ и НПлБ 
 

ЕПАБ и ЕПлАБ 
 

международно ниво 
(ИКАО) 
 

европейско ниво  
(ААБЕС) 
 

национално ниво 
(ГД ГВА като НКО) 
 

оперативно ниво  
(авиационна индустрия) 
 

Фиг. 2 Нива на системата за осигуряване на авиационна безопасност чрез 
система за надзор по безопасност (сертифициране и надзор) и чрез 
система за управление на безопасността (идентифициране на 
опасностите и контрол  на риска) 
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стандарти; 
 да се предложат мерки и механизми за усъвършенстване на националната 

система за осигуряване на авиационна безопасност. 
Основна изследователска теза: 
Формулирането на целта и задачите в научната разработка се 

основава на работната хипотеза, че способностите на системата за 
осигуряване на безопасност (респективно, и нивото на авиационна 
безопасност) в Република България могат да бъдат повишени чрез 
подобряване функционирането на НКО по безопасност и чрез въвеждане 
в НПБ/НПлБ на единна методика за оценка на рисковите за страната 
фактори, за целите на проактивното управление на безопасността, в 
унисон със стратегическите документи на ИКАО и ЕС за развитие на 
въздушния транспорт. 

Ограничения и допускания: 
За постигане на научна и практическа приложимост, при 

разработването на дисертационния труд са въведени ограничения по 
отношение на следните параметри: 
 обект на изследване – в проучването и анализа на системата на 

гражданското въздухоплаване в България не са включени полетите с 
безпилотни ВС (т.нар. „дронове“), както и аспектите на авиационната 
сигурност и киберсигурност (вж. Фигура 1); 

 предмет на изследване – разглежда се съответствието на националната 
система за осигуряване на безопасност с изискванията и стандартите на 
двете най-важни организации, регламентиращи безопасността на 
гражданското въздухоплаване, респективно в международен (ИКАО) и в 
европейски (ААБЕС) мащаб, които са приложими и имат задължителен 
характер за Република България (вж. Фигура 2); 

 времеви период – изследвано е развитието на националната системата за 
осигуряване на авиационна безопасност в периода след 2014 г. 

Методи и подходи на изследване: 
Дисертационният труд е разработен с помощта на система от общи 
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методи и подходи на научното познание – проучване и анализ на 
разглежданата система, формулиране на работна хипотеза и събиране на 
необходимите доказателства за потвърждаването й, в това число: 
 обзор на нормативни документи, литературни източници и други 

достъпни данни относно предмета на изследването; 
 количествен и качествен анализ; 
 статистически анализ; 
 системен анализ и синтез; 
 математическо моделиране. 
 Използвани заедно и поотделно, тези методи и подходи дават 
възможност за постигане на обективност, достоверност, коректност, точност 
и пълнота на получените резултати.  
  

ГЛАВА І. Правна рамка, регулираща авиационната безопасност в 
Република България 
Глава първа е разработена при отчитане на факта, че България е 

договаряща държава по редица международни конвенции и договори, а 
съгласно чл. 5, ал. 4 от Конституцията на Република България 
„международните договори, ратифицирани по конституционен ред, 
обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното 
право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното 
законодателство, които им противоречат“. В резултат, гражданското 
въздухоплаване в страната се регулира от сложна система от международни, 
европейски и национални правни норми и стандарти по безопасност, 
съобразно членството на страната в международните и европейски 
организации по въздухоплаване (Фигура 3). По тази причина е разгледана 
ролята на ИКАО, ААБЕС и ГД ГВА като основни органи за осигуряване на 
авиационна безопасност, съответно на международно, европейско и 
национално ниво.  

Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване (Чикагската 
конвенция), по която Република България е договаряща държава                            
от   08.06.1967 г.,   е   базовият   документ,   който  регулира  международните  
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търговски превози по въздуха през последните почти 75 години и осигурява 
условия гражданското въздухоплаване да се развива разумно и рентабилно, 
по сигурен и регламентиран начин, и на базата на равни възможности. ИКАО 
разработва унифицирани международни стандарти и препоръчителни 
практики, с които държавите–членки са задължени да постигнат максимално 
съответствие на национално ниво, с оглед осигуряване на безопасност и 
улесняване на международните полети, а когато това е невъзможно – да 
уведомят Съвета на ИКАО за различията на националните разпоредби и да ги 
публикуват в АИП на съответната държава.  

ИКАО 
1967 

ОАВ 
2004 – 2009 

 
EКГА 
1991 

Евроконтрол 
1997 

 
EС (ААБЕС) 

2007 
 

НАТО 
2004 

Организации, регулиращи 
гражданското въздухоплаване Организация за военно 

сътрудничество 

Фиг. 3  Членство на Република България в международни и европейски 
организации, имащи отношение към гражданското въздухоплаване 
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НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА 
ЗА НАДЗОР 

ПО БЕЗОПАСНОСТ  
 

КЕ–1:  
Основно 

законодателство 
 

КЕ–2: 
Подзаконови 
нормативни 

актове и 
разпоредби 

 

КЕ–3: 
Национален 

компетентен орган 
по гражданско 

въздухоплаване 
 

КЕ–4: 
Квалификация 
и обучение на 
инспекторите 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СЪЗДАВАНЕ И 
ПРИЛАГАНЕ КЕ–5: 

Наръчници, 
оборудване и 
предоставяне 

на съществена 
информация 

 

КЕ–6: 
Сертифициране 

КЕ–7: 
Надзор 

КЕ–8: 
Разрешаване на 

проблеми по 
безопасност 

Фиг. 4  Критични елементи на системата за надзор 
на авиационната безопасност 
(източник (97) ИКАО) 

 Осемте елемента на 
системата за надзор 
(Фигура 4) са 
дефинирани2 от ИКАО 
като критични за 
изпълнение на 
държавните функции за 
осигуряване на 
безопасност, а Анекс 19 и 
Глобалния план за 
авиационна безопасност 
на ИКАО въвеждат 
изискване към страните–
членки за преминаване от 
реактивен надзор към 
проактивно управление 
на безопасността чрез идентифициране и оценка на риска, като елементи на 
НПБ и НПлБ. Чрез одит по УПННАБ екипи на ИКАО проверяват 
въвеждането и спазването на СиПП на национално ниво, а оценката от 
проверката (с референция към критичните елементи от системата за надзор) е 
показател за постигнатото съответствие и за способността на държавите да 
осигуряват авиационна безопасност чрез упражнявания от НКО надзор. 
ИКАО няма правомощия да предприема принудителни или наказателни 
мерки срещу държава, която не изпълнява своите задължения по Чикагската 
конвенция, но публикуването на резултатите от одита (т.нар. подход 
„Name&Shame“) позволява на останалите страни да предприемат рестрикции 
спрямо нея. 

Направен е преглед и анализ и на европейската система, която регулира 
гражданското въздухоплаване в страните от ЕС и ЕАСТ, и участието на 
държавите в този процес. Агенцията за авиационна безопасност на 

2  (97) Документ 9734 на ИКАО, Част А, Глава 2, т. 2.5.2, с.2-5 и Глава 3, Фигура 3-1, с. 3-1. 
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Европейска 
комисия: 
 Приема 

регламенти за 
изпълнение 

 Предприема 
наказателни 
процедури 

 Държави–членки: 
 Формират Парламента 

и Съвета на ЕС 
 Участват в процеса на 

разработване на 
регламенти  

ААБЕС: 
 Предлага на ЕК 

проекти на 
регламенти 
(Становища) 

 Издава  някои 
сертификати и 
одобрения 

 Издава препоръки 
по безопасност с 
незадължителен 
характер 

 Провежда 
стандартизационни 
инспекции 

 Съдейства на 
държавите-членки 
при прилагане 
стандартите по 
безопасност 

 Ръководи 
Европейската 
програма за 
авиационна 
безопасност 

 

Авиационна индустрия: 
 Участва в процеса на 

разработване на проекти 
на регламенти  

 Прилага правото на ЕС 
 

Европейски парламент и Съвет на ЕС: 
 Определят политики 
 Приемат основни регламенти 
 

Национални администрации по 
гражданско въздухоплаване: 
 Издават повечето 

сертификати, удостоверения и 
лицензи и др. 

 Участват в работата на 
ААБЕС  

 Упражняват надзор над 
авиационната индустрия 

 Прилагат правото на ЕС 
 

Фиг. 5  Основни функции на звената в Европейската система 
за авиационна безопасност 

Европейския съюз е основен орган на ЕК за създаване на законодателни 
актове на ЕС, свързани с безопасността на гражданското въздухоплаване (в 
т.ч. и норми с незадължителен характер). В голямата си част европейските 
стандарти са в съответствие със СиПП на ИКАО, но с оглед специфични за 
региона особености или допълнително въведени изисквания, някои 
разпоредби в европейските регламенти се различават от стандартите и 
препоръчителните практики на Международната организация по гражданско 
въздухоплаване. Въпреки това, те са задължителни за държавите–членки и 
имат по-висок приоритет от СиПП на ИКАО. 

В унисон с концепцията на ИКАО за управление на безопасността, на 
европейско ниво са разработени ЕПАБ и ЕПлАБ, чиято цел е създаване на 
система на ЕС за осигуряване на безопасност чрез системен подход за 
контрол на риска (т.нар. „Ориентиран към резултатите подход“) и 
координация 
между всички 
звена в 
Европейската 
система за 
авиационна 
безопасност на 
различните нива 
– органи на ЕС, 
ААБЕС, НКО на 
държавите–
членки и 
авиационната 
индустрия 
(Фигура 5). 
Контролът за 
съответствие с 
приложимото 
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право на ЕС се осъществява чрез стандартизационни инспекции от ААБЕС в 
държавите–членки по определена процедура. Констатираните от ААБЕС 
несъответствия, аналогично на оценката от одита на ИКАО, също реферират 
към критичните елементи на системата за надзор (вж. Фигура 4), но се 
класифицират допълнително в зависимост от тежестта на последиците за 
безопасността (в нарастващ ред, съответно, клас C, D или G) и имат различен 
срок за отстраняване. Неизпълнението на задълженията на държавата за 
осигуряване на безопасност на национално ниво води до налагането на 
сериозни финансови и икономически санкции от ЕК, вкл. и изземване на 
функциите на НКО по безопасност. По ПНИЧВС се упражнява допълнителен 
надзор върху въздушните превозвачи на държавите–членки на ЕС и ЕАСТ и 
авиационните оператори за търговски превози от трети страни по 
задължителна годишна квота (брой проверки), която се определя, изпълнява 
и отчита по унифициран начин. За отделните оператори и за държавите, 
участващи в програмата се изчислява коефициентът по безопасност от 
наземните инспекции, който се използва от НКО за целите на надзора върху 
националните превозвачи/оператори, от ААБЕС за изготвяне на приоритетен 
списък за наземни инспекции на оператори и/или за проверки на НКО, както 
и от ЕК за изменение на списъка на въздушните превозвачи с наложена 
оперативна забрана съгласно Регламент (ЕО) № 2011/2005 (т.нар. „Черен 
списък“ на ЕС). 

Проведено е изследване и на националното законодателство, което 
регламентира гражданското въздухоплаване в Република България, като са 
изяснени причините за честите и съществени промени в Закона за 
гражданското въздухоплаване и в наредбите, издавани от министъра на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията. След 01.01.2007 г. 
законодателната инициатива на държавата е ограничена по силата на 
учредителните договори на Европейския съюз и на делегираните с тях 
правомощия на ЕК, а Базовият регламент (ЕС) 2018/11393 определя сферите 
на компетентност на НКО на държавите–членки за регулиране на 

3  (73) Регламент (ЕС) 2018/1139, чл. 2, т. 3 и Приложение І. 
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въздухоплаването чрез национални норми, като все по-малка част от целия 
обем авиационни дейности в страната ще продължава да се регулира от 
български законови и подзаконови нормативни актове.  

ГД ГВА е национален компетентен орган за осигуряване на 
безопасност в България и за изпълнение на поетите от държавата задължения 
съгласно подписаните присъединителни договори и членството на страната в 
международните и европейски организации в сферата на гражданското 
въздухоплаване. Изяснен е правният статут, сферата на компетентност и 
структурата на НКО, както и отговорностите на инспекторите по 
въздухоплаване, които изпълняват пряко функциите по сертифициране и 
надзор. От 05.11.2018 г. е в сила третото издание на НПБ, като за първи път 
към нея е разработен и НПлБ, в които се предвижда въвеждането на системен 
подход за осигуряване на безопасност в авиационната система на национално 
ниво чрез надзор и управление на риска. На практика обаче, НПБ е превод на 
български език на основни разпоредби в Анекс 19 и Документ 9859 на 
ИКАО, а НПлБ възпроизвежда отделни елементи от ЕПлАБ и не съдържа 
единна методика за идентифициране на опасните фактори, характерни за 
въздухоплаването в нашата страна въз основа на анализ на данните за 
безопасността и респективно – не са идентифицирани събитията, 
застрашаващи безопасността на полетите и не са предвидени мерки за 
превенцията им и/или за справяне с техните последици. Горните факти водят 
до заключението, че в НПБ и НПлБ отсъства компонентът за осигуряване на 
авиационна безопасност чрез управление на риска. 

Процесите на докладване на събития и на разследване на авиационни 
произшествия и сериозни инциденти осигуряват съществени за проактивното 
управление на безопасността данни, без да се изследва въпросът за вината 
или отговорността на лицата. Национален независим орган за разследване е 
Специализираното звено за разследване на авиационни събития в дирекция 
ЗРПВВЖТ на МТИТС, чиято териториална  компетентност е в съответствие с 
поетите от Република България международни ангажименти. Необходимата 
за управлението на безопасността информация се събира чрез системата за 
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задължително и доброволно докладване на събития на СЗРАС и има 
поверителен характер, освен в случай на груба небрежност, умишлени 
нарушения или престъпни действия. Разкрита е ролята на принципите на 
Култура на безопасност и на Култура на справедливост, които са 
възпроизведени в НПБ на Република България. В тази връзка през 2011 г. е 
подписано споразумение между дирекция ЗРПВВЖТ и ГД ГВА за 
взаимодействие във връзка с управлението на безопасността, а новото 
споразумение от 2018 г. (замества предишното от 2012 г.) между 
Прокуратурата на Република България, Министерство на вътрешните работи 
и МТИТС урежда сътрудничеството при независимото разследване 
(досъдебно и във връзка с безопасността на полетите) на произшествия и 
сериозни инциденти в транспорта, провеждано от всяка от страните.  

Изводи от Глава първа  
1. Гражданското въздухоплаване в Република България се регулира от 

сложна система от международни, европейски и национални норми и 
стандарти по безопасност. Най-висок приоритет и най-важна роля за 
страната има законодателството на ЕС, дори когато не съответства на 
международните стандарти и препоръчителни практики на ИКАО. 

2. Неспазването на правото на ЕС, което регламентира гражданското 
въздухоплаване води до сериозни финансови санкции за държавата, 
изземване функциите на НКО по безопасност, както и ограничаване 
достъпа на лицата и организациите от авиационната индустрия до 
общоевропейския пазар на въздухоплавателни услуги. 

3. Авиационната безопасност е споделена отговорност между всички 
участници в системата на международното гражданско въздухоплаване и 
се осигурява както чрез надзор по безопасност, така и чрез проактивно 
управление на риска, при отчитане особеностите на въздухоплаването в 
отделните региони. В Националната програма и Националния план по 
безопасност на Република България отсъства компонентът за осигуряване 
на безопасност чрез управление на риска. 
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 ГЛАВА ІІ. Анализ на системата за безопасност на гражданското 
въздухоплаване в Република България 
В Глава втора са изследвани процесите в националната система на 

гражданското въздухоплаване и тяхната динамика в периода 2015 – 2017 г., 
резултатите от последните проверки на ИКАО и ААБЕС за спазването на 
приложимите стандарти в България, както и обективните показатели за 
нивото на авиационна безопасност в страната. На тази основа е направен 
функционален и структурен анализ на капацитета на НКО за упражняване на 
надзор по безопасност и за изпълнение на държавните функции за 
осигуряване на авиационна безопасност, произтичащи от членството на 
Република България в международните и европейски организации в сферата 
на гражданското въздухоплаване.  

Промяната на политическата, икономическата и регулаторната рамка 
влияе както върху дейността на доставчиците на авиационни услуги, така и 
на НКО по безопасност. През последните години в сектора на гражданското 
въздухоплаване в страната, който се характеризира с голяма вътрешна 
динамика, се наблюдава трайна и устойчива тенденция на нарастване на 
общите показатели, а в същото време ИКАО и ААБЕС непрекъснато изменят 
стандартите по безопасност. Това предполага наличието на достатъчно 
ресурси в НКО за своевременно привеждане в съответствие с промените в 
международните и европейски изисквания, в т.ч. и на оперативно ниво от 
авиационната индустрия под надзора на НКО. 

Отвореното въздушно пространство в Европа и либерализацията на 
пазара на авиационни услуги позволява на въздушните превозвачи от ЕС и 
ЕАСТ да извършват свободно полети (редовни и без разписание) от/до 
всички летища на територията на тези държави, а появата на нискотарифни 
превозвачи дава възможност на повече пътници да пътуват по въздуха, като 
се възползват от относително по-евтините цени на превоза, обикновено за 
сметка на качеството на предлаганите услуги. Въз основа на издадените от 
НКО разрешения за извършване на полети във въздушното пространство на 
България се наблюдава ръст на обслужените полети, пътници, товари и поща, 

15 
 



но едновременно с това се увеличава и броят на жалбите на пътници за 
качеството на предоставените услуги (Фигура 6).  

При изпълнение на международни полети българските въздушни 
превозвачи са обект на проверки по ПНИЧВС, при които се определя 
коефициентът по безопасност от наземните инспекции – поотделно за всеки 
от тях и на национално  ниво – обобщено за всички български превозвачи 
(Таблица 1). Коефициентът за България е значително по-висок от този за 
държавите от ЕС, като надвишава и средната световна величина, т.е. 
българските превозвачи изпълняват международни полети с отклонение от 
стандартите по безопасност, констатирано от чуждестранни инспектори при 
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Таблица 1 
Коефициент по безопасност от наземните инспекции по региони и за България в периода 
2015 – 2017 г. (извадка) 

                Към края  
Регион                                   на                                                                            

м.12. 
2014 г. 

м.06. 
2015 г. 

м.12. 
2015 г. 

м.06. 
2016 г. 

м.12. 
2016 г. 

м.06. 
2017 г. 

м.12. 
2017 г. 

България 1,07 0,79 0,66 0,76 0,75 0,71 0,81 
Европа (само ЕС и ЕАСТ 
държави) 0,63 0,56 0,55 0,53 0,51 0,59 0,49 

Свят 0,87 0,82 0,75 0,72 0,71 0,68 0,71 

Фиг. 6  Предоставено обслужване в периода 2015 – 2017 г. 
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проверките на техните летища. Това е индикатор, че НКО издава 
свидетелство за авиационен оператор и лиценз за въздушен превозвач на 
организации, които не притежават необходимите професионални 
способности или ресурси за безопасно изпълнение на полетите съгласно 
издадения сертификат и/или не упражнява надзор върху тези превозвачи и 
допуска те да продължат да изпълняват международни търговски полети при 
вече констатирани несъответствия с приложимите разпоредби (т.е. липса на 
компетентност и/или достатъчен ресурс на НКО при изпълнение на 
функциите по сертифициране и/или надзор) – особено видно при анализ на 
коефициентите за всеки от превозвачите, като се отчита и колко скоро след 
първоначалното им сертифициране те са били инспектирани. 

На фона на динамичната авиационна система (Фигура 7) и 
непрекъснато нарастващо многообразие от доставчици на въздухоплавателни 
услуги, честа смяна на стандартите за тяхното сертифициране и надзор и 

ежегодно завишаване на квотата за наземни инспекции по ПНИЧВС, НКО 
също е обект на вътрешни структурни и персонални промени, което влияе 
сериозно върху функционирането на националната администрация. Броят на 
служителите се запазва относително постоянен, но в състава често има 
текучество (при необходим минимум от 6-месечно първоначално и 
специализирано обучение за придобиване на правомощия за сертифициране 
и надзор от новоназначените инспектори по въздухоплаване). Рестриктивната 
финансова политика на държавата ограничава възможностите на НКО за 
назначаване на професионалисти от авиационната индустрия с доказана 
репутация на инспекторски длъжности и задържането им в дългосрочен план. 
В резултат, средната възраст на инспекторите в някои отдели е близка до 
пенсионната, което в близко бъдеще може да предизвика сериозен дефицит в 
капацитета на НКО за осигуряване на безопасност.  

Недостатъчният човешки ресурс (по брой и/или компетентност) в НКО 
е констатиран като несъответствие и при проверките на ИКАО4 и ААБЕС, 
проведени в България през последните години. 

4  За сферите, които не били обект на одит от ИКАО през 2018 г. се запазват стойностите от предишния 
одит в България през 2006 г. 
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Организации за летателно
обучение
Други учебни центрове  

47 49

3 3 3

78 78 80
37

2015 2016 2017

ВС

Организации за техническо
обслужване
Лизинг на ВС

Организации за обучение за
техническо обслужване на ВС

 

1 1 11 1 1

2015 2016 2017

ДАНО

Кадри за ДАНО

Организации за обучение АНО

 

3938

555

3535
44 46

2015 2016 2017

Летища

Летателни площадки

Оператори за наземно
обслужване

 

18 18 21

2015 2016 2017

Разрешения за полети

Изключения за превоз на
опасни товари  
Лицензирани въздушни
превозвачи
Обработени жалби на пътници

Проверки по ПНИЧВС*
 

 

 
Фиг. 7  Динамика на българската авиационна индустрия и капацитет на НКО за  

сертифициране и надзор по безопасност 

Летателна експлоатация и лицензиране на авиационния персонал 

Летателна годност на граждански ВС 

Аеронавигационно обслужване 

Летища и наземно обслужване 

Достъп до пазара и защита правата на пътниците 

2 366                                 2 236                                 2 467                          

1 549                 

1 128                 1 199               

277 294 293 

594 
464 493 

330                                   186                                 218 
 225                                  240                                  243 

1 981 
2 507 

3 283 

1 337 1 249 

 2 448 

 15 

 15 
 12  14 

  6 
 10  10 

 16 
 13 

  6   6   6 

  6 
  8 

  5 

       Брой служители 
    * изпълнена квота 
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Резултатите от проведените проверки на двете организации в страната 
в периода 2016 – 2018 г. са представени по сфери на авиационна дейност и по 
КЕ на системата за надзор. На тази основа е направен сравнителен анализ на 
оценките на ИКАО и ААБЕС за съответствието на националната система за 
осигуряване на безопасност и на капацитета на НКО за изпълнение на 
надзорни функции по безопасност.  

На Фигура 
8 са посочени 
оценките на 
ИКАО от двата 
одита през 2006 г. 
и 2018 г. във 
всяка от осемте 
отделни сфери 
спрямо средното 
световно ниво 
през 2018 г. 
(преди и след 
проверката в 
България). Като 
цяло, те са 
съизмерими с осреднените световни показатели, а обобщената оценка от 
одита през 2018 г. за ефективно прилагане на СиПП на ИКАО в страната във 
всички сфери надвишава с едва 2,5% средната оценка за света към             
31.05.2018 г., като бележи общ спад от почти 15% спрямо 2006 г., най-значим 
(60%) в сферата на аеронавигационното обслужване.  

Същите резултати, но по критичните елементи на системата за надзор 
са представени на Фигура 9. Най-сериозно е несъответствието по отношение 
компетентността на инспекторите (КЕ–4 – занижение с почти 40% спрямо 
2006 г.) и организацията и ресурсите на НКО (КЕ–3 – около 17% спад). 
Недостатъчните човешки, финансови и материални ресурси на НКО водят до 

Фиг. 8  Оценка на ИКАО по сфери на одит в България през 
2006 г. и 2018 г. спрямо средното световно ниво 
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клас С клас D клас G

FCL MED OPS RAMP AIR ANS SYS

затруднения при 
привеждане в 
съответствие със 
СиПП на ИКАО (в 
сферите извън 
компетентността на 
ЕС)  на  КЕ–1,  КЕ–2  
и  КЕ–5,  в резултат 
на което има 
пропуски при 
изпълнение на 
основните функции 
на НКО по КЕ–6,   
КЕ–7 и КЕ–8.  

Несъответствия при изпълнение на функциите по сертифициране и 
надзор от НКО са констатирани и при инспекциите на ААБЕС в България 
през последните три години (Фигура 10) във всички сфери на компетентност 
на НКО (за летищата  
е планирана през  
2019 г.; не е 
провеждана за 
тренажори и 
симулатори за 
полетно обучение). 

Делът им  по 

критичните елементи 
(независимо от 
техния клас) е 
показан на Фигура 
11. Обхватът на 
проверка на ААБЕС 

Фиг. 9  Оценка на ИКАО по КЕ от одит в България през 
2006 г. и 2018 г. спрямо средното световно ниво 

Фиг. 10  Несъответствия, констатирани от ААБЕС в 
България в отделните сфери по класове и КЕ 
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КЕ–6:
23,26%

КЕ–8:
6,98%

КЕ–5:
16,28%

КЕ–4:
4,65%

КЕ–3:
11,63%

КЕ–2:
4,65%

КЕ–1:
0,00%

КЕ–7:
32,56%

включва прилагане на 
Базовия регламент и 
последните 
изменения в 
регламентите за 
неговото изпълнение, 
както и  
съответствието на 
упражняваните от 
НКО функции по сертифициране и надзор с европейските стандарти (т.е. 
фокусът на проверките е върху КЕ–6,  КЕ–7 и КЕ–8, и не включва КЕ–1). 

 Направеният сравнителен анализ на резултатите от проверките на 
ИКАО и ААБЕС сочи, че макар заключенията и на двете организации да са 
сходни в обобщената оценка за несъответствие с приложимите стандарти по 
безопасност на националната система за надзор, изградена на критични 
елементи, те се различават както по критичните елементи, така и за 
отделните области на проверка. Най-голяма е тази разлика за КЕ–4 
(квалификация и обучение на инспекторите) – според оценката на ИКАО е 
човешките ресурси са най-слабото звено в системата за надзор по 
безопасност, докато, според ААБЕС, по този показател НКО е в съответствие 
с изискванията на европейските стандарти (само 4,65% от всички 
констатирани несъответствия реферират към компетентността на 
инспекторския състав в НКО). Подобен е дисбалансът и в оценките за 
отделните сфери, които са били обект на проверка и от двете организации 
почти по едно и също време, и съвпадат (като най-ниски) само за 
аеронавигационното обслужване.  
 По тази причина са разгледани обективните показатели за нивото на 
безопасност в България в периода 2015 – 2017 г. – брой на произшествията и 
жертвите от тях. Направен е анализ на всички класове авиационни събития, 
докладвани в СЗРАС (по категория, участници, място на реализиране и 
причини), с акцент върху онези от тях, които попадат под надзора на НКО по 

Фиг. 11  Дял на констатираните от ААБЕС 
несъответствия в България (общо във всички 
сфери) по КЕ 
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Група Б Група В Група Г Група Д

Произшествия Сериозни инциденти Инциденти Събития без въздействие

безопасност (Фигура 12). 
Делът на произшествията и 
сериозните инциденти на 
годишна база и средно за 
разглеждания период  
остава сравнително 
постоянен, като варира в 
интервала 2-3% сумарно за 
двата класа събития. 
Според окончателните 
доклади от разследванията 
на СЗРАС, последиците от 

общо 7 авиационни произшествия под надзора на НКО са 4 жертви, едно 
събитие с тежки телесни повреди на командира на ВС, 5 напълно разрушени 
ВС и още 2 със значителни конструктивни повреди, а в два от случаите – и 
големи поражения върху наземни съоръжения. Отчетено е също, че общият 
брой на лицата, участвали в тези 7 произшествия и 9 сериозни инцидента е 
789. В тази връзка е направен анализ (Фигура 13) на докладваните събития в 
зависимост от потенциалните негативни последици както за лицата на борда 
на ВС (пътнически места и задължителен минимален брой на екипажа за 
експлоатацията на 
съответния тип ВС), така 
и на земята – директно 
или индиректно, или 
причинени от 
превозваните товари (вкл. 
опасните), вида на 
изпълняваните полети (в 
т.ч. високорискови 
операции), а също и за 
самото ВС, при 

      
 

         
 

       
 

Фиг. 13  Авиационни събития по класове и групи ВС, 
реализирани в периода 2015 – 2017 г. (само 
под надзора на НКО) 

Фиг.12  Авиационни събития в България по класове 
в периода 2015 –2017 г. (общ брой и само 
под надзора на НКО) 

   387 
 

     186 
 

    557 
 

         266 
 

       585 
 

     294 
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направено условно5 приравняване по групи ВС. По тази причина 
докладваните събития са разгледани (Фигура 14) и по отношение на техните 

22: 22,39%

32: 4,29%

33: 40,88%

9: 0,13%

3: 1,74%
7: 1,21%

10: 1,74%
13: 1,88%

16: 3,62%

31: 1,34%
30: 2,28%

24: 3,89%
23: 1,47%

Други: 8,31%

36: 3,89%
34: 1,07%

8: 0,94%

11: 0,13%

15: 0,80%

17: 0,13%

19: 0,54%

21: 0,40%

25: 0,80%

26: 0,80% 27: 0,54%
28: 0,27%

37: 0,80%

38: 0,40%

41: 0,27%

4: 0,27%

5. 0,67%

6: 0,40%

3. Навлизане в пътека за рулиране или писта 4. Загуба на елемент от конструкцията на ВС в полет
5. Загуба на радиокомуникация с ВС 6. Излизане на ВС извън пътека за рулиране или писта
7. Изтичане на течности 8. Инструкции на бордовата система ACAS/TCAS
9. Кацане без разрешение 10. Минаване на втори кръг за кацане
11. Навлизане на ВС в забранена зона 13. Наличие на препятствия на пистата
15. Нарушение на договора за взаимодействие (ДАНО) 16. Нарушение на минималните норми за сепарация
17. Неправилна радиокомуникация 19. Неразрешено навлизане във въздушното пространство
21. Аварийна ситуация по технически  причини 22. Осветяване на ВС с лазер
23. Отказ на двигател на ВС 24. Отказ на основни системи на ВС
25. Отклоняване на ВС от одобрения маршрут 26. Отклоняване на ВС от инструкции при УВД
27. Отклоняване на ВС от процедури за ОВД 28. Пожар, експлозия, дим, токсични газове във ВС
30. Прекратено излитане 31. Разминаване с дрон/балон
32. Сблъсък на ВС с обслужващи автомобили 33. Сблъсък на ВС с птици или животни
34. Сблъсък на ВС със земната повърхност 36. Сигнализиране за отказ на система
37. Спукана гума 38. Твърдо кацане
41. Човешки действия

 

5  Група А – ВС за превоз на пътници с над 300 лица на борда, или на опасни товари с трайно и/или 
мащабно негативно въздействие, вкл. върху други лица на земята и/или околната среда (през 
разглеждания тригодишен период няма докладвани събития с ВС от група А);  
Група Б – ВС за превоз на пътници със 101–300 лица на борда, или за превоз на опасни товари без трайно 
и мащабно негативно въздействие, вкл. върху други лица на земята и/или околната среда;  
Група В – ВС за превоз на пътници с 20–100 лица на борда, или за товарни превози, или за 
високорискови специализирани операции; 
Група Г – ВС за превоз на пътници с 3–19 лица на борда, или за изпълнение на други полети, различни от 
търговски превози и от високорискови специализирани операции; 
Група Д – ВС с до 2 лица на борда (всички извън посочените в  групи А, Б, В и Г). 

Фиг. 14  Авиационни събития по категории и класове в периода 2015 – 2017 г. 
(само под надзора на НКО) 

Реализирани произшествия в съответната категория 

Реализирани сериозни инциденти в съответната категория 

Реализирани инциденти в съответната категория 

Само събития без въздействия в съответната категория 

 ВС от група А 

 ВС от група Б 

 ВС от група В 

 ВС от група Г 

 ВС от група Д 

1  

       2 
  5 

5 
   1 1  

 1  

 1  

2  
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категории6, свързани с опасните за въздухоплаването фактори, или 
идентични с причините за настъпването им. Почти 41% от всички категории 
събития под надзора на НКО са свързани със сблъсък на ВС с птици или 
животни, следвани от осветяване на ВС с лазер (22,39%). Делът на всяка от 
останалите категории съставлява под 5% от общия брой докладвани събития, 
като при половината от тях този дял е под 1%. При това е отчетен и класът на 
реализираните в съответната категория събития, типът на ВС и видът на 
изпълняваните с тях полети (ВС от група А, Б, В, Г или Д). 

Изводи от Глава втора 
1. НКО е изправен пред предизвикателството да упражнява надзор по 

безопасност в условията на динамична авиационна индустрия, чести и 
съществени изменения на международните и европейски стандарти по 
безопасност, както и бюджетни ограничения и държавна политика за 
намаляване броя на служителите в държавната администрация. 

2. Системата за осигуряване на авиационна безопасност в България е със 
занижен капацитет за надзор по безопасност, основната причина за което 
е недостатъчният по численост и/или компетентност човешки ресурс (и 
основно – инспекторски състав) в НКО. 

3. Обективен показател за доброто ниво на безопасност на гражданското 
въздухоплаване в България са малкото на брой авиационни произшествия 
и жертви. За запазване на тази тенденция функционирането на 
националната система за осигуряване на авиационна безопасност следва 
да бъдат подобрено. 

 

ГЛАВА ІІІ. Повишаване способностите на националната система 
за осигуряване на авиационна безопасност 
В Глава трета за предложени мерки и са направени препоръки за 

усъвършенстване на националната система за осигуряване на безопасност. 
Въз основа на концепцията на ИКАО за управление на риска7 и докладваните 
в СЗРАС събития е разработена методика за оценка на риска на опасните за 

6  (71) Регламент (ЕС) 2015/1018, Приложения І÷V. 
7  (100) Документ 9859 на ИКАО, Глава 2, Раздел 2.5 Управление на рисковете за безопасността,                              

с. 2-10÷2-20. 
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въздухоплаването фактори, с оглед осигуряване на безопасност чрез 
проактивно управление на риска (като елемент на НПБ/НПлБ). Създадена е и 
втора методика за оценка на риска в НКО по критичните елементи от 
системата за надзор и на базата на получените резултати от прилагането й са 
предложени пътища за подобряване дейността на НКО като ключов участник 
в системата за осигуряване на авиационна безопасност.  

Методиката за оценка на риска на опасните за въздухоплаването в 
България фактори се базира на данните в докладваните СЗРАС събития в 
периода 2015 – 2017 г. в обхвата на компетентност на НКО, при следните 
допускания: 
 за опасни фактори се считат категориите докладвани събитията; 
 за тежест на последиците от опасните фактори се приема комбинацията 

(матрица на тежестта) от степента на възможните последици според класа 
на събитието (произшествие – П, сериозен инцидент – СИ, инцидент – И 
или събитие без въздействие – БВ) и мащаба на негативното въздействие 
върху лицата и/или околната среда, в зависимост от ВС (по групи ВС – А, 
Б, В, Г и Д), участващи в съответния клас събитие; 

 за вероятност на опасните фактори се взема вече известният дял на всяка 
от категориите докладвани събития под надзора на НКО. 

Индексът на поносимост на тежестта на последиците от опасните 
фактори първоначално е дефиниран в описателен вид:  
 недопустимо е произшествие с ВС от коя да е група, както и сериозен 

инцидент с ВС от групи А, Б и В; 
 приемливо е събитие без въздействие върху безопасността с ВС от коя да 

е група, както и инцидент с ВС от група Г или Д; 
 допустимо е всяко друго събитие, извън дефинираните като приемливи и 

недопустими.  
 Тежестта (Т) на последиците от опасните фактори (матрица на 
тежестта) е определена чрез присвояване на различна стойност за всеки от 
класовете събития (Т1) и на групите ВС, участващи в тях (Т2), които 
позволяват ясно разграничение между възможните последици. Изчислява се 
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по формулата: 
 21.TTT = ,  (1) 
където:  Т – тежест на възможните последици; 

    Т1 – тежест на последиците от съответния клас събитие (Т1П, 
Т1СИ, Т1И и Т1БВ);  
 Т2 – тежест на последиците в зависимост от групата на ВС, 
участвало в съответния клас събитие (Т2А, Т2Б, Т2В, Т2Г и Т2Д). 
Таблица 2 
Матрица на тежестта Т на последиците от опасните фактори в зависимост от класа 
на събитията Т1 и групата на ВС, участващи в тях Т2 

Тежест 1 
Клас събитие 

Тежест 2 
Група ВС 

Произшествие 
 

(П) 

Сериозен 
инцидент 

(СИ) 

Инцидент 
 

(И) 

Събитие без 
въздействие 

(БВ) 
Т1П = 500 Т1СИ = 100 Т1И = 10 Т1БВ = 1 

А Т2А = 30 15 000 3 000 300 30 
Б Т2Б = 20 10 000 2 000 200 20 
В Т2В = 10  5 000 1 000 100 10 

Г Т2Г = 3  1 500    300   30  3 
Д  Т2Д = 1    500    100   10  1 

Изчислените в матрицата на тежестта (Таблица 2) стойности са 
дефинирани като „недопустими“, „допустими“ и „приемливи“ в съответствие 
със зададения в описателен вид индекс на поносимост. 

По дефиниция8, рискът за безопасността (Р) е произведение от 
предвидената вероятност (В) на опасността и тежестта (Т) на последиците 
или резултатите от нея и се изчислява по формулата: 
          ТВР .= ,  (2) 

където:  Р – риск от опасния фактор (категория събитие); 
    В – вероятност за сбъдване/настъпване на опасността (опасния 

фактор); 
    Т – тежест на последиците при настъпване на опасността. 

При известни последици и вероятност, индексът на поносимост на 
риска може да бъде определен в зависимост от общия брой на събитията под 
надзора на НКО (общо 746 в различните категории), а нивата на поносимост 

8  (88) Анекс 19 на ИКАО, Глава 1, с. 1-3. 
26 

 

                                                 



на риска от съответната категория (според класа на събитието и групата на 
ВС), зададени в описателен вид, намират и своето цифрово изражение 
(Таблица 3). 
Таблица 3 
Матрица на риска на докладваните в периода 2015 – 2017 г. категории събития под 
надзора на НКО (за всяко едно от тях, от общо 746) 

Риск от реализирането 
на едно събитие от 

съответната категория, 
в зависимост от 

неговия клас и групата 
на ВС (от общо 746) 

К
ла

с 
съ

би
ти

е Произшествие 
 
 

(П) 

Сериозен 
инцидент 

 
(СИ) 

Инцидент 
 
 

(И) 

Събитие без 
въздействие 

 
(БВ) 

Група ВС  Т1П = 500 Т1СИ = 100 Т1И = 10 Т1БВ = 1 

А Т2А = 30 20,10723861 4,021447721 0,402144772 0,040214477 
Б Т2Б = 20 13,40482574 2,680965147 0,268096515 0,026809651 
В Т2В = 10 6,702412869 1,340482574 0,134048257 0,013404826 

Г  Т2Г = 3 2,010723861 0,402144772 0,040214477 0,004021448 
Д  Т2Д = 1 0,670241287 0,134048257 0,013404826 0,001340483 

Методиката отчита, че в отделните категории са реализирани различен 
брой събития с различна тежест на последиците им, което позволява 
идентифициране на категориите събития с най-висок риск. След анализ на 
причините за реализирането им и евентуална преоценка на зададената 
стойност на тежестта на последиците, или на нивото на тяхната поносимост9, 
методиката може да бъде интегрирана в Националния план за целите на 
проактивно управление на риска на идентифицираните опасни категории 
събития. 

Предимства на методиката: 
 осигурява изпълнение на задълженията на държавата за управление на 

безопасността чрез еднозначно идентифициране на рисковите за страната 
фактори по единна методика като елемент на НПБ/НПлБ;  

 дава възможност за проактивно управление на риска чрез включване и на 
допълнителни събития извън обхвата на компетентност на НКО, чиито 
последици са достатъчно тежки или вероятността за настъпването им е 

9  Това е възможно чрез задаване на допълнителен коефициент на тежест за категориите събития, които са 
реализирани във фазата на подготовка на полета и не биха могли да окажат такова негативно въздействие 
(напр., сблъсък на ВС с обслужващи автомобили), в сравнение с други събития, реализирани по време на 
полет, или при излитане/кацане (напр., сблъсък на ВС със земната повърхност). 
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достатъчно висока, което налага да бъдат въведени превантивни мерки за 
тяхното неутрализиране или за минимизиране на последиците от тях; 

 позволява нивото на риска за отделните опасни фактори (категории 
събития) да се следи на годишна база (за своевременно идентифициране 
на новопоявяващите се рискове), за определен изминал период от време 
(осигурява управление на познатите рискове), както и чрез комбиниран 
метод (ежегодно и за определен изминал период), с оглед анализ и оценка 
на ефективността на въведените превантивни мерки; 

 изчисляването на оценката на риска по категории докладвани събития 
дава възможност за създаването на унифициран списък с опасни фактори, 
свързани с конкретни (типични) видове авиационни дейности и улеснява 
идентифицирането на участниците (организации и лица) в тях, с цел 
избор и своевременно изпълнение на подходящи превантивни мерки; 

 позволява електронно пресмятане, като са дадени и примери с конкретни 
докладвани събития.  

Десетте най-рискови събития за България в периода 2015 – 2017 г. и 
техният рисков индекс, изчислен съгласно зададените в методиката 
стойности10 на тежестта на последиците, съответно, са: 
 33. Сблъсък на ВС с птици или животни: 35,16487936; 
 22. Осветяване на ВС с лазер: 27,64075067; 
 16. Нарушение на минималните норми за сепарация: 25,92493298; 
 34. Сблъсък на ВС със земната повърхност: 6,863270777; 
 24. Отказ на основни системи на ВС, които водят до изменение на плана 

или профила на полета: 4,938337802; 
 32. Сблъсък на ВС с обслужващи автомобили: 4,829758713; 
 36. Сигнализиране за отказ на система: 4,784182306; 
 30. Прекратено излитане: 4,626005362; 
 23. Отказ на двигател на ВС: 4,253351206; 
 3. Действително или потенциално навлизане в пътека за рулиране или 

10  Експериментите с други стойности на тежестта не променят по същество получените резултати (т.е. 
подреждането на събитията в зависимост от изчисления рисков индекс се запазва, като са различни само 
стойностите и нивата на поносимост на рисковия индекс – вж. електронните таблици в Приложение             
№ 19). 
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КЕ–1 

КЕ–2 

КЕ–3* 

КЕ–5 

КЕ–6 

КЕ–7 

КЕ–8 

КЕ–4* 

КЕ–1                           КЕ–2                             КЕ–3*  

КЕ–4*                         КЕ–5                             КЕ–6, КЕ–7 и КЕ–8   

Фиг. 15  Граф на взаимовръзките между критичните 
елементи от системата за надзор 

писта за излитане и кацане: 3,029490617. 
Методиката за оценка на риска в НКО е разработена по критичните 

елементи от системата за надзор при допускането, че КЕ–3 (НКО със 
съответната структура, организация и ресурси) не обхваща броя на 
инспекторите, а този показател е включен към КЕ–4 (Квалификация и 
обучение на инспекторския състав). Връзката между установените (в 
европейското и национално законодателство) правни разпоредби и стандарти 
по безопасност (КЕ–1 и КЕ–2) и тяхното спазване от лицата и организациите 
(КЕ–6, КЕ–7 и КЕ–8) се осъществява от инспекторите по въздухоплаване 
(КЕ–4*)11 при осигурени от НКО ресурси (КЕ–3*)12 и по правилата, посочени 
в наръчниците на инспектора (КЕ–5), които на свой ред следва да са в 
съответствие със зададените в КЕ–1 и КЕ–2 изисквания. НКО като система от 
критични елементи (Фигура 15) е обект на въздействие както от типичните 
външни обстоятелства, 
свързани със статута и 
дейността на НКО, така и 
от вътрешните връзки и 
взаимодействия между 
отделните КЕ в рамките 
на системата. Външните 
фактори и първите пет 
критични елемента от 
системата за надзор (КЕ–
1, КЕ–2, КЕ–3*, КЕ–4* и 
КЕ–5) са разгледани като причини, които оказват пряко влияние върху 
изпълнението на основните функции на НКО за осигуряване на безопасност 
на гражданското въздухоплаване, а останалите три (КЕ–6, КЕ–7 и КЕ–8) – 
като последици за нивото на безопасност със съответната тежест, зададени в 
описателен вид, на които е присвоена и стойност. Вероятността от появата 
или настъпването на даден опасен фактор е дефинирана чрез пет степени, 

11  С КЕ–4* е означен КЕ–4, вкл. човешките ресурси от КЕ–3 (брой инспектори). 
12  С КЕ–3* е означен КЕ–3,  без човешките ресурси (брой инспектори). 
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също зададени чрез описателни критерии, на които са присвоени и съответни 
стойности. Рискът за всеки външен и вътрешен фактор (разгледан като 
опасност) се определя в зависимост от вероятността от настъпването на 
съответната опасност и тежестта на последиците от нея13 (Таблица 4).  
Таблица 4  
Рисков индекс и матрица на поносимост на риска 

                         Вероятност                              
Тежест 

Много често/ 
постоянно 

Много 
вероятно Вероятно Възможно Малко 

вероятно 
10 8 5 3 1 

Много опасни 100 1 000 800 500 300 100 
Опасни 80 800 640 400 240 80 

Значителни 50 500 400 250 150 50 

Незначителни 5 50 40 25 15 5 

Пренебрежими 1 10 8 5 3 1 

Изчисленият рисков индекс и определените нива на поносимост 
съгласно разработената методика още веднъж доказват, че опасните 
вътрешни фактори (с недопустими нива на риска), които оказват                    
най-сериозно негативно влияние върху изпълнението на държавните 
функции за осигуряване на авиационна безопасност на национално ниво 
(чрез ГД ГВА) са свързани пряко с човешките ресурси в НКО. 

Основното предимство на методиката за оценка на риска в НКО по 
критичните елементи от системата на надзор е, че позволява да бъдат 
еднозначно идентифицирани външните и вътрешни фактори, които оказват 
негативно въздействие върху функциите му за осигуряване на безопасност 
чрез надзор. Това дава възможност (като следваща стъпка) да бъдат 
предприети подходящи мерки на управленско ниво за неутрализиране на 
вътрешните фактори (с акцент върху броя и квалификацията на персонала и 
привеждане на националното законодателство и процедури в съответствие с 
приложимите международни и европейски стандарти по безопасност) и за 
минимизиране на последиците от външните фактори. 

13  Присвоените стойности на тежестта на последиците и на вероятността на опасните фактори са 
съобразени със следните изисквания: 
 ясно разграничаване на тежестта на различните последици за НКО, респ. и за нивото на авиационна 

безопасност; 
 еднозначно определяне на нивата на поносимост на риска. 
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Въз основа на направената оценка на риска в НКО са предложени 
процедури и механизми за намаляване на вероятността от настъпването на 
най-опасните фактори и/или на тежестта на техните последици чрез 
управление на вътрешните рискови фактори (КЕ), с цел подобряване 
дейността на националната администрация по въздухоплаване. 

Механизмът за планиране и гъвкаво управление на човешките 
ресурси позволява да бъде определен предварително броят и квалификацията 
на персонала, необходим за изпълнение на функциите на едно структурно 
звено в НКО, в зависимост от обхвата и сложността на дейностите, 
необходимото средно време, брой и компетентност на служителите за 
изпълнение на всяка задача. Изчисленията се правят въз основа на данните за 
работата на звеното през предходния 3-годишен период, като се отчитат 
планираните и непланирани (прогнозирани) задачи, наличният персонал и 
квалификацията му (вкл. плана за обучение през съответната година), 
планираното и прогнозирано отсъствие и текучеството. За целите на 
планирането на персонала се изчислява ефективният фонд работно време на 
структурното звено за съответната календарна година, а за реалното 
изпълнение на планираната дейност се прави оценка на необходимия фонд 
работно време спрямо изчисления ефективен фонд. Недостигът на 
необходимия фонд работно време е обект на компенсиране чрез гъвкаво 
управление на човешките ресурси. След нов преглед на предстоящите задачи, 
в зависимост от техния приоритет, по преценка на ръководителя на звеното 
или на по-горно управленско ниво, част от тях могат да отпаднат от плана, 
или изпълнението им да бъде забавено във времето. Включването на всички 
задачи (с посочена дата, продължителност или краен срок за изпълнение) в 
годишния план/календар за дейността на звеното, вкл. конкретните 
отговорни лица за изпълнението на всяка задача дава допълнителна 
възможност да бъде идентифицирано (онагледено) неравномерното 
разпределение на задачите – както по отношение натовареността на 
служителите, така и във времето. Това позволява своевременно ново 
планиране (корекции) на предстоящите дейности, с цел тяхното реализиране 
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без просрочване, за ефективното използване и (условно) равномерно 
натоварване на персонала, както и за контрол на изпълнението на 
индивидуалните планове на служителите от ръководителя на структурното 
звено.  

Предимства на механизма: 
 осигурява изпълнение на задълженията на държавата за провеждане на 

надзор, основан на риска; 
 позволява предварително точно планиране на персонала (по брой и 

компетентност), необходим за изпълнение на задачите на структурното 
звено, в зависимост от характера и обема на дейностите, заложени в 
годишния план; 

 дава възможност за планиране на подходящо обучение (по видове, 
срокове и начин на провеждане) за поддържане и развитие 
компетентността на служителите, в зависимост от индивидуалните 
правомощия и изпълняваните задачи, свързани с осигуряването на 
авиационната безопасност, и в частност – с функциите по сертифициране 
и надзор; 

 осигурява на ръководителя на звеното лесно проследяване и гъвкаво 
използване на наличните човешки ресурси чрез своевременно 
преразпределяне на задачите между служителите, с оглед качественото 
им изпълнение без просрочване; 

 позволява електронно пресмятане. 
Функциите на НКО за сертифициране и надзор се явяват критични по 

отношение осигуряването на безопасност в авиационния сектор, ето защо 
механизмът за планиране и гъвкаво управление на наличния човешки ресурс 
е предложен като компенсаторна мярка за намаляване на риска по КЕ–3 
(брой на служителите) и КЕ–4 (компетентност на служителите), респ. КЕ – 4* 
(човешки ресурси) чрез планиране на труда и поддържане и развитие 
квалификацията на персонала. Предложената мярка, обаче, не може да реши 
в дългосрочен план проблема с липсата на достатъчен по брой и/или 
компетентност персонал. Необходимо е преразглеждане на щатното 

32 
 



разписание, функционалните задължения на отделните структурни звена и 
индивидуалните длъжностни характеристики на назначените служители,  
предвид очакваното разширяване задълженията на НКО по отношение 
безпилотните ВС и авиационна киберсигурност. В тази връзка се препоръчва 
ГД ГВА да приложи предвидената в чл. 69 от Регламент (ЕС) 2018/1139 
възможност за разпределяне на някои задачи по сертифициране и надзор от 
НКО на квалифицирани органи (акредитирани от ГД ГВА след доказана 
компетентност и при гарантирана липса на конфликт на интереси). Това 
позволява да бъде освободен времеви и човешки ресурс на НКО (вкл. щатни 
бройки) за други дейности – нови задължения, поддържане на нормативната 
база и инспекторските наръчници в съответствие с приложимите 
международни и европейски стандарти, както и за назначаване на лица на 
анализаторски длъжности за целите на проактивното управление на 
безопасността. 

Процедурата за постигане на съответствие със СиПП на ИКАО на 
приложимите норми и процедури, регламентиращи гражданското 
въздухоплаване в Република България е разработена с оглед подготовката 
за одита на ИКАО през 2018 г. и е оформена в съответствие с изискванията 
на Наръчника по качество и управление на документите по качество, като 
елемент от действащата в ГД ГВА документирана Система за управление на 
качеството (СУК), съгласно международния стандарт ISO 9001:2015. 
Одобрена е от Главния директор на 07.12.2017 г. и е въведена в СУК под 
наименованието „Процедура по качество ПК–18: Процедура за привеждане 
на националното законодателство и практики в съответствие с 
международните стандарти и препоръчителни практики на ИКАО и за 
нотифициране и публикуване на различия“. Основната цел на ПК–18 е 
въвеждането на задължителен за всички структурни звена в НКО алгоритъм 
за действие, който отговаря на въпросите „Кой? Какво? Кога? Къде? Как? 
Защо?“, така че да осигури своевременното изпълнение на ангажиментите на 
Република България, произтичащи от членството на страната в ИКАО, и в 
частност по отношение на: 
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Фиг. 16  Оценка на проверяващия екип на ИКАО за ПК–18 
при одита в България през 2018 г. 

 привеждане на действащото законодателство и практиките  в областта на 
гражданското въздухоплаване в максимално съответствие с изискванията 
на СиПП и други регламентиращи документи на ИКАО;  

 нотифициране в Съвета на ИКАО на различията между приложимите в 
Република България разпоредби и процедури, и изискванията на ИКАО, в 
случаите, когато привеждането в съответствие е невъзможно (за 
определен или неопределен период време); и 

 публикуване в АИП на Република България на съществените различия 
(респ. и заличаването им от АИП след постигане на съответствие). 

 ПК–18 е 
проверена (Фигура 
16 – въпросник LEG, 
въпрос LEG 1.025) 
при последния одит 
на ИКАО в България 
през м. 04.2018 г. и е 
оценена като 
подходяща 
(Satisfactory) за 
осигуряване на 
съответствие на 
приложимото в 
страната 
законодателство и 
практики със СиПП на ИКАО, а в случай на невъзможност – за 
нотифициране на различията в Съвета на ИКАО и публикуване на 
съществените различия в АИП на Република България.  

Самата процедура също подлежи на ревизия в зависимост от 
измененията в СиПП на ИКАО, затова през м. 11.2018 г. отделни текстове в 
ПК–18 са актуализирани поради настъпили промени (след предишното 
издание от 07.12.2017 г.), към които са направени съответни референции.  
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Изводи от Глава трета 
1. Създадената методика за оценка на рисковите за България фактори 

осигурява еднозначно идентифициране на категориите събития с                  
най-голямо негативно въздействие върху авиационната безопасност, 
което позволя последващ избор на ефективни мерки за превенция и 
контрол на техния риск, и респективно – способства за усъвършенстване 
на националната система за осигуряване на безопасност (чрез компонента 
управление на безопасността). 

2. Резултатите от разработената и приложена методика за оценка на риска в 
НКО сочат, че изпълнението на задълженията на държавата за надзор по 
безопасност е в пряка зависимост от наличието на достатъчен по брой и 
квалификация персонал, както и от своевременно привеждане на 
националното законодателство и процедури в съответствие с 
международните и европейски стандарти по безопасност. 

3. С цел намаляване на риска на идентифицираните вътрешни фактори с               
най-сериозно влияние върху дейността на НКО са предложени 
компенсаторни мерки (механизъм за планиране и гъвкаво управление на 
човешките ресурси и процедура за постигане на съответствие със СиПП 
на ИКАО на приложимите в Република България норми и практики по 
безопасност) и са направени препоръки, които подобряват 
функционирането на НКО, и съответно – допринасят за усъвършенстване 
на националната система за осигуряване на безопасност (чрез компонента 
надзор по безопасност). 

 

ОБЩИ ИЗВОДИ 
Проведеното в дисертацията изследване и анализ на системата за 

осигуряване на безопасност на гражданското въздухоплаване на Република 
България и проучените възможности за повишаване на нейните способности 
позволява да бъдат направени следните общи изводи: 
1. Националната система за осигуряване на авиационна безопасност е 

структурирана в съответствие с международните и европейски норми и 
изисквания, но се нуждае от усъвършенстване както по отношение 
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надзора по безопасност (функции на НКО по сертифициране и надзор), 
така и по линия на управлението на безопасността (идентифициране на 
опасностите и контрол на риска). 

2. Успешното интегриране в НПБ/НПлБ на Република България на 
създадената единна методика за оценка на рисковите за 
въздухоплаването в страната категории събития способства за 
усъвършенстване на националната система за осигуряване на безопасност 
(чрез компонента за проактивно управление на безопасността). 

3. Въвеждането на предложените мерки и препоръки за подобряване 
дейността на НКО (в резултат от разработената и приложена методика за 
оценка на риска в НКО) съдейства за усъвършенстване на националната 
система за осигуряване на безопасност (чрез компонента надзор по 
безопасност). 
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РАЗДЕЛ ІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ 
 

Въз основа на представените в дисертационния труд изследвания и 
анализи, докторантът претендира за следните научни, научно-приложни и 
приложни резултати с оригинален принос: 

 

Научни приноси: 
1. Обогатена е теорията за критичните елементи на системата за надзор по 

безопасност чрез изследване на зависимостите между тях и извеждане на 
човешкия фактор като самостоятелен критичен елемент.  

2. Доразвито е знанието в сферата на гражданското въздухоплаване чрез 
систематизиране и синтезиране на базова информация (вкл. дефиниции 
на основните авиационни термини и понятия) за системата за осигуряване 
на авиационна безопасност.   

 

Научно-приложни приноси: 
1. Представена е методика за оценка на риска на опасните за 

въздухоплаването в България категории събития, за целите на проактивно 
управление на риска в системата за осигуряване на безопасност на 
национално ниво (като елемент на Националния план по безопасност). 

2. Създадена е методика за оценка на риска на външните и вътрешни 
рискови фактори с негативно въздействие върху НКО за надзор по 
безопасност. Въз основа на резултатите от прилагането й, са предложени 
мерки за подобряване дейността на националната администрация по 
гражданско въздухоплаване като ключов участник в системата за 
осигуряване на авиационна безопасност в Република България. 

3. Разработен е механизъм за планиране и гъвкаво управление на човешките 
ресурси в НКО чрез надзор, основан на риска и поддържане и 
разширяване компетентността на служителите в зависимост от 
изпълняваните индивидуални задачи. 

4. Представена е процедура за привеждане на националното 
законодателство и практики в съответствие със СиПП на ИКАО и за 
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идентифициране, нотифициране и публикуване на различия в АИП на 
Република България, която осигурява унифицирано изпълнение от НКО 
на международните задълженията на държавата по чл. 37 и чл. 38 от 
Чикагската конвенция (въведена). 

 

Практико-приложни приноси: 
1. Предложена е актуализация на формуляра за задължително докладване на 

авиационни събития на СЗРАС чрез включване на допълнителен реквизит 
относно превозваните на борда опасни товари (предстои).  

2. Направена е препоръка за подобряване на координацията между ГД ГВА 
и СЗРАС (чрез ново споразумение за взаимодействие между тях и 
създаване на постоянно действащ орган за анализ на безопасността)                
за целите на проактивно управление на риска в авиационната система на 
България.  

3. Направена е препоръка за прилагане на национално ниво на чл. 69 от 
Регламент (ЕС) 2018/1139 за разпределяне на някои задачи на НКО по 
сертифициране и надзор на квалифицирани органи, акредитирани от             
ГД ГВА. 
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