
 

 

 

Бюлетин по Безопасност на полетите 
Контролен № 1/2019 

 

 

ТЕМА: Прилагане на мерки за достигане на устойчивост при употребата на 
пестициди в съответствие с Директива 2009/128/ЕС  

 

Област на приложение:  

Настоящият Бюлетин е приложим за всички Авиационни оператори заети с 
авиохимическа работа 

 

Причина за издаване:  

В резултат на проведена инспекция от страна на „Главна дирекция по здравеопазване 
и безопасност на храните“ към Европейската Комисия и във връзка с изискванията 
определени в Директива 2009/128/ЕС, ГД ГВА издава настоящия бюлетин и дава указания за 
поддържане на ефективно съответствие с приложимите нормативни изисквания, както 
следва: 

1. Процедурите на операторите заети в авиохимически работи не отразяват 
изискванията на Член 9(2)(е) на Директива 2009/128/ЕС относно оборудването  на 
въздухоплавателно средство със системи за авиационно пръскане, които 
представляват най-добрата налична технология за намаляване на отнасянето на 
струята. 

2. Програмата за техническо обслужване (ПрТО) на ВС трябва да включва 
изискванията на директива 2009/128/ЕС посочени в Приложение II.  

3. Приложимото законодателство и обучението на ангажираните в авиохимическа 
работа не е надлежно документирано и отразено в процедурите на операторите. 

 

Нормативно основание: 

1. ЗГВ, чл. 16 б, т. 3 

2 Директива 2009/128/ЕС  

 

Действия, които трябва да бъдат предприети: 

1. В процедурите на операторите да залегне ежегодно да проверяват за 
съществуващото на пазара ново оборудване за внасяне на пестициди и 
сравняването на спецификацииите му с наличното оборудване, монтирано на 
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ВС за осигуряване на съответствието с Член 9(2)(е) на Директива 
2009/128/ЕС. 

2. Преглед и ревизиране при необходимост на Програмите за техническо 
обслужване на въздухоплавателните средства използвани за авиохимически 
работи за осигуряване въвеждането на изискванията на Член 8 и 
Приложение II на Директива 2009/128/ЕС .  

3. В програмите за техническо обслужване да се въведат работни карти за 
проверка на съответствието с изискванията на Приложение II на Директива 
2009/128/ЕС, като за точки 9 и 10 на Приложение II проверките да се 
извършват поне веднъж на всеки 24 месеца.  

4. В ОМ (Operation Manual) на операторите да залегнат изискванията на Член 
5(1) и (2) на Директива 2009/128/ЕС за обучението на персонала. 

5. Да се проверят и актуализират процедурите в ОМ в съответствие с Член 7, 9, 
10, 11, 13 на Директива 2009/128/ЕС относно: 

- разпространение на информация до всички заинтересовани страни за 
предстоящо въздушно пръскане; 

- обработка и съхранение на пестициди; 

- въздушното пръскане и рискови зони като: населени места, водни 
басейни, други селскостопански култури, пчелни кошери и др.; 

- условия на въздушно пръскане като: температура, посока и скорост на 
вятъра, влажност на въздуха, особености на терена и др.; 

- технология на въздушното пръскане като: скорост на 
въздухоплавателното средство, височина и посока на полета, регулиране 
на системата за разпръскване на пестициди и др.; 

- квалификация на персонала, инструктаж за безопасносни условия на 
труд, лични предпазни средства, предпазни мерки и др. 

6. Да се проведе еднократно обучение на персонала на операторите заети във 
въздушно пръскане относно изискванията на Приложение I на Директива 
2009/128/ЕС. 

Отговорни за изпълнението на бюлетина: 

По всички точки- Ръководители на Авиационни оператори заети с агрохимическа 
работа 

Срок за изпълнение: 

Действията по този бюлетин следва да бъдат изпълнени в срок до 31.03.2019 г. 

 Изпълнението на този бюлетин да бъда докладвано: 

Писмено на ГД ГВА, София 1000, ул. Дякон Игнатий № 9 и на електронен адрес: 
airworthiness@caa.bg и flight.ops@caa.bg в срок до 03.04.2019 г. 

Издаден от: ГД ГВА- Отдел „ЛГ на ГВС“ и Отдел „ЛЕ и ЛАП“ 

За ГД ГВА: 

 

13.3.2019 г.

X

Станимир Лешев
Главен директор
Signed by: Stanimir Georgiev Leshev  


