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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

1.1 Общи положения  
 
Системата за управление на безопасността е ключовият инструмент за управление на 
безопасността в рамките на „Съни Скай Еър” ЕООД. Тя е разработена в съответствие 
изискванията на чл. 5 ал. 1 т. 1 и т.3  от Наредба Н1/2014 г., като са взети под внимание 
препоръките, описани в Документ №9859 (Ръководство за управление на безопасността) 
на ИКАО.    
Осигурено е наличието на необходимите документи, регламентиращи дейностите на 
Системата за управление на безопасността в „Съни Скай Еър” ЕООД,  като:       

Ø Вътрешните документи - Ръководство за дейността на „Съни Скай Еър”, Система 
по качество, Система по безопасност, Програми за обучение; 

Ø Национални документи – ЗГВ, Наредба Н-1 и Наредба 376/01.04.2021г.; 
Ø Документи по безопасност на полетите - Регламент (ЕС)996/2010, Наредба 

№13/1999 и Приложение №13 на ICAO за разследване на авиационни 
произшествия и др.; Документ №9859 (Ръководство за управление на 
безопасността) на ИКАО; 

Ø Нормативните документи, регламентиращи националните правила за 
провеждане на полетите над територията на страната; 

Ø Указания на   ГД  ГВА, Публикации в аеронавигационния сборник AIP на 
Република България, аеронавигационни карти, плана и актуализирания такъв 
AUP/UAUP за планиране разпределението на въздушното пространство, 
действащи NOTAM съобщения, указания от длъжностни лица в от ДАНО.   

Ø Ръководствата за летателна и техническа експлоатация на ВС. 
 

„Съни Скай Еър” ЕООД е малка организация, осъществяваща дейността си в 
съответствие с чл. 5 ал. 1 т. 1 и т.3 Наредба Н1/2014 г. Длъжностите Ръководител 
безопасност и Ръководител качество се съвместяват от едно лице. 
 
Система за управление на безопасността (СУБ) е неразделна част от Системата за 
управление на качеството  на „Съни Скай Еър” ЕООД и е разработена в отделен 
документ, въпреки че някои от разпоредбите са разгледани в съществуващите 
документи – Ръководство за дейността  и Системата за управление на качеството. 
 
Система за управление на безопасността на „Съни Скай Еър” ЕООД е контролиран 
документ. Отговорен за създаването, измененията и допълненията в него е на 
Ръководителят по безопасност.   
 
Система за управление на безопасността  е създадена на Български език,  като целият 
персонал е в състояние да разбира езика, на който е написана. 

Всеки служител е снабден с копие на Система за управление на безопасността на 
електронен носител за бърз достъп до съдържанието.  

Система за управление на безопасността (и всяка поправка и допълнение към нея) ще 
бъде предоставена на ГД ГВА за одобрение. Тя може да бъде представяна на клиенти и 
други страни, за да се демонстрира способността на „Съни Скай Еър” ЕООД за 
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управление на безопасността и че нуждите, изискванията и очакванията на клиентите  са 
изпълнени. 

1.2  Изменения и допълнения в Системата за управление на 
безопасността   
 
Съни Скай Еър“ ЕООД ще работи в съответствие с обхвата и привилегиите, определени 
в условията на удостоверението издадено от ГВА.  
Изменения и допълнения в Система за управление на безопасността на “Съни Скай Еър“ 
ЕООД се извършват в съответствие с изискванията, установени в нормативните 
документи, регламентиращи дейността.  
 
Всяка промяна/поправка ще бъде внасяна за одобрение в ГД ГВА, с придружително 
писмо, най-малко 30 дни преди въвеждане на планираните промени. 
 
В случай на планирана промяна на лицата от ръководния персонал/номинираните 
ръководители,  Съни Скай Еър“ ЕООД ще информира ГД ГВА най-малко 10 дни преди 
датата на предложената промяна. 
 
Изисква се предварителното одобрение от ГД ГВА за всяка промяна в документацията, 
която се отнася до: 
  
- Името на организацията; 
- Основното място на бизнеса на организацията; 
- Обхвата на дейностите на организацията или промяна в условията при които е издадено 
удостоверението; 
- Описание на цялостната философия и принципи на организацията   
- Допълнително място на дейност на организацията; 
- Отговорния ръководител/ промяна в състава на Ръководния състав, 
- Определените линии на отговорност и отчетност в цялата организация 
- Документация, отнасяща се до от елементите на системата за управление на  
организацията, както се изисква по тази част; 
- Изменение в системата за управление  и процедурите; 
- Съоръженията; 
- При изменение на нормативната уредба, касаещо дейността на дружеството и 
изпълнение на полетите със СлВС клас (А). 
 
Всички промени, които изискват предварително одобрение ще се прилагат само след 
получаване на официално одобрение от ГД ГВА.  При нарушаване на това условие може 
да последва ограничаване или дори отнемане на удостоверението. 
 
Всички промени в текста ще бъдат обозначени с вертикална черта от лявата страна 
текста, касаещ промяната. Всяко изменение ще бъде отразено в страниците на 
измененията и ще бъде описано. Всяка страница на Система за управление на 
безопасността се идентифицира в долната страна на страницата с издание, ревизия, 
номер на страницата и дата. 
 
Поправките, написани на ръка, не са разрешени.   
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Всички ревизии трябва да бъдат номерирани последователно, така че актуалния статус 
на изменението да може лесно да бъде проследено от притежателите.   
 
Промени, които не изискват предварително одобрение, трябва да се извършват само при 
съгласие с Ръководителя по безопасност. Промените трябва да бъдат напълно 
документирани преди изпълнение и в съответствие с процедурите по контрола на 
документите на Организацията. 
 
Новата редакция ще бъде разпространена в съответствие със списъка с притежателите.   
  
ГВА трябва да бъдат информирани своевременно и информацията ще бъде оценена    
за съответствието с приложимите изисквания. 
 
ГД ГВА трябва да бъде информирана официално и за издаване на временна ревизия, 
като копие от нея трябва да бъде приложена към уведомителното писмо. Когато се 
изискват незабавни изменения или ревизии, продиктувани от нова или преработена 
информация (регулаторни и/или изисквания на производителя, международен и/или 
фирмен стандарт) с незабавен ефект може да бъде издадена временна ревизия, която е 
обозначена с различен цвят хартия и срока на нейното действие. 
 
Такива временни ревизии могат да се включват в приложимите ръководства при 
следващата планирана ревизия.  
 
Новата редакция/временната ревизия ще бъде разпространена в съответствие със 
списъка с притежателите.   
 
След влизане в сила на всяко изменение, Ръководителят по безопасност заменя 
съответните страници в оригинала на Система за управление на безопасността и в 
копието, съхранявано в библиотеката. 
 
Всеки  притежател на Система за управление на безопасността е длъжен да въведе 
изменението в  копието, което притежава, за което е  отговорен.  
 
В „Съни Скай Еър” ЕООД се ползват само актуални екземпляри на Система за 
управление на безопасността. Ръководителят по безопасност е длъжен да унищожи 
копията, които не са актуални. 

1.3 Обхват на Системата за безопасност 
 
Обхватът на Системата за управление на безопасността включва описание на: 

• Политика за безопасност и цели; 
• Организация и администриране; 
• Управление на безопасността; 
• Идентифицираве на опасностите; 
• Оценка на риска за безопасност; 
• Намаляване на риска; 
• Управление на промяна; 
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• Наблюдение и повишаване на нивото на безопасност; 
• Докладване на авиационни произшествия; 
• Насърчаване на безопасността – обучение комуникация за безопасност; 
• Действия в авярийни ситуации; 
• Процедури за контрол на документацията. 

 
1.4 Управление на безопасността 
 
Системата за безопасност е разработена с цел непрекъснато подобряване на 
ефективността на безопасността чрез идентифициране на опасности, събиране и анализ 
на данни и непрекъсната оценка и управление на рисковете за безопасността. 
 
Управлението на безопасността е постоянна дейност. Управлението на безопасността се 
изразява в действия, насочени към смекчаване на рисковете за безопасността, преди те 
да доведат до авиационни произшествия и инциденти.   
 
Прилагането на управление на безопасност води до: 
 

Ø Повишаване на културата на безопасност.    
 
Културата на безопасност е израз на начина, по който безопасността се възприема, 
оценява и приоритизира от ръководството и служителите в организацията. Културата на 
безопасност влияе върху начина, по който се установяват и поддържат ключови 
елементи на Системата. По този начин културата на безопасност има пряко въздействие 
върху ефективността на безопасност. 
 

Ø Установява ясен и документиран подход за постигане на безопасни операции. 
 

Културата на документиране на всяка стъпка от процесите изгражда доверие в 
отчитането на дейността и прилагането на стандартите. В същото време намалява риска 
от организационни или лични грешки. 
 

Ø Ранно откриване на опасностите за безопасността (Подобрява способността на 
„Съни Скай Еър” ЕООД да открива възникващи проблеми с безопасността, 
които могат да предотвратят произшествия и инциденти чрез проактивно 
идентифициране на опасностите и управление на рисковете за безопасността). 

 
Управлението на риска за безопасността е ключов компонент на управлението на 
безопасността и включва идентифициране на опасностите, оценка на риска и намаляване 
на риска за безопасността. 
 
Успешното управление на риска има за цел неговото намаляване. За да поддържа 
рентабилност и едноременно високо ниво на безопасност. „Съни Скай Еър” ЕООД 
трябва да балансира с приемливи рискове за безопасността.   
 
Нивото на риск за безопасността може да бъде намалено чрез намаляване на тежестта от 
потенциалните последици, намаляване на вероятността от настъпване авиационно 
събитие.   
Анализът на разходите и ползите или ефективността на разходите обикновено се 



 
  

Издание: 1  
15 май 2021г.  Страница 13 от 42 Ревизия: 0 

 

извършва по време на дейностите за намаляване на риска за безопасността. 

1.5 Термини и определения  
 

Ø "Инцидент" е събитие, освен произшествие, свързано с експлоатацията на ВС, 

което влияе или би могло да повлияе върху безопасността на експлоатацията. 

Ø "Причина" е действие, бездействие, обстоятелство, условие или тяхното 

съчетание, които са довели до авиационно произшествие или инцидент. 

Ø "Разследване във връзка с безопасността" е процедура, провеждана от 

комисията за разследване с цел предотвратяване на произшествия и инциденти, 

която включва събиране и анализ на информация, достигане до заключения, 

включително установяване на причината/причините и/или факторите, 

допринесли за произшествието или инцидента, и по целесъобразност изготвяне 

на препоръки за безопасност. 

Ø „Препоръки по безопасност” са предложения на разследващия произшествието 

пълномощен орган, направени на основание информацията, получена при 

разследването във връзка с безопасността или други източници, като изследвания 

във връзка с безопасността, с цел предотвратяване на авиационни произшествия 

и инциденти. 

Ø "Запазване на анонимността" е премахването от направените доклади на 

всички лични данни на лицето, което докладва, както и технически детайли, 

които могат да доведат до неговата идентификация. 

 

2. ПОЛИТИКА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЦЕЛИ 

2.1 Политика по безопасност 
 
Безопасността на полетите е основен приоритет при изпълнение на одобрените дейности 
на „Съни Скай Еър” ЕООД. Същността на политиката за безопасност се изразява в 
развитието и усъвършенстването на стратегиите и методите на управление, гарантиращи 
че одобрените дейности се изпълняват на нужното ниво на безопасност. 
 
Политиката в областта на безопасността е средството, с което „Съни Скай Еър” ЕООД 
декларира намерението си да поддържа и да подобрява нивото на безопасност във 
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всички свои дейности, като свежда до минимум риска от произшествие с 
въздухоплавателно средство, доколкото това е възможно. 
 
Политиката за безопасност включва ангажимент за подобряване и достигане на най-
високите нива за безопасност, в съответствие с всички приложими изисквания,  най-
добри практики и използване на подходящи ресурси. 
    
Политиката в областта на безопасността определя, че целта на докладването и 
вътрешните разследвания са насочени за подобряване на безопасността, а не за 
определяне на вина на физически лица. 
За да насърчи навременния поток от информация, „Съни Скай Еър” ЕООД е въвела 
принципа на „Справедлива култура”  (Just culture), която гарантира, че няма да се търси 
вина за лицата след докладване на летателни произшествия, оперативни инциденти или 
други рискови ситуации. Основната цел на докладването е контрол на риска и 
предотвратяване на произшествия и инциденти, а не приписването на вина. Няма да се 
предприемат действия срещу служител, който разкрие опасения за безопасността чрез 
системата за докладване.  
 
Нашият метод за събиране, записване и разпространение на информация за безопасност 
гарантира защитата в допустимата от закона степен на самоличността на тези, които 
докладват информация за безопасност. 
 
Инциденти или събития с елементи на умишлено неправомерно поведение, груба 
небрежност или престъпни действия обаче ще бъдат подложени на дисциплинарни 
и/или правни действия. 

 

2.2  Цели на Система за управление на безопасността   
 
Безопасността има отношение към всички аспекти на летателната дейност. СУБ е 
фокусирана върху безопасността и качеството на извършваната от „Съни Скай Еър” 
ЕООД въздухоплавателна дейност. 
 
Системата цели да опише политиките, процесите и процедурите на организацията за 
управление на безопасността, включително първоначално откриване на опасностите, 
оценка на рисковете за безопасността,  методите на смегчаване на риска, принципите на 
културата по безопасност, насоки за  реагиране при спешни случаи и аварийни ситуации.       
 

Основните цели в политиката на безопасност на полетите се изразяват в следното: 

• Развиване и внедряване на авиационна култура като абсолютен приоритет във 
всички ситуации от ежедневната дейност по обучение на пилоти и в цялостната дейност  
на “Съни Скай Еър” ЕООД. 
• Установяването и използването на ефективна система за управление на 
безопасността на полетите  за постигане на най-високи стандарти;     
• Точно определяне на задълженията и отговорностите на всеки за осигуряване 
безопасността на полетите; 
• Свеждане до минимум на риска до практически най-малкото възможно/достижимо 
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ниво; 
• Стриктно спазване на законодателните и нормативни изисквания и стандарти за 
безопасност; 
• Гарантиране на това, че на всички участници в дейността се предоставя адекватна и 
надеждна информация по проблемите на безопасността; 
• Постоянно повишаване  на квалифицията и обучение на  персонал „Съни Скай Еър” 
ЕООД за реализане на политиката в областта на безопасността на полетите; 
• Реална оценка на нивото на безопасността на полетите на  „Съни Скай Еър” ЕООД; 
• Постоянно усъвършенстване на системата за управление на безопасността на 
полетите в „Съни Скай Еър” ЕООД; 
• Провеждане на периодични анализи на състоянието на безопасността  и 
предприемане на адекватни коригиращи и последващи действия при установяване на 
несъответствия; 
• Оигуряване на обективна информация за безопасността на полетите в рамките на  
„Съни Скай Еър” ЕООД;  
• Подготовка на обучаемите пилоти за създаване на трайни навици и знания по 
осигуряване безопасност на полетите в бъдещата им дейност; 
• Насърчаване на  служителите на  „Съни Скай Еър” ЕООД  за активно участие при 
разкриване и отстраняване на аварийните фактори в процеса на планиране, организиране 
и провеждане на летателната дейност. 

2.3 Декларация по безопасност 
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОТГОВОРНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ 

Aз, долуподписаната Антония Гичева Ковачева, Отговорен ръководител на  „Съни 
Скай Еър” ЕООД “ декларирам ,че: 
●   Системата за управление на безопасността, както и всички нейни изменения и 

допълнения е създадена и ще бъде поддържана в пълно съответствие с   Българското 
национално законодателство, както и приложимите стандарти за дейността.  

  
● Системата за управление на безопасността е в съответствие условията на 

издаденото  удостоверение за извършване на дейности по чл. 119е от Закона за 
гражданското въздухоплаване и Наредба  НАРЕДБА № H-1 от 9.01.2014 г. На МТИТС 

  
● Ще осигурявам изпълнението на указанията в съдържанието на Системата за 

управление на безопасността, чието подробно познание е задължително за целия 
персонал, 
 

● Отговорността за пълнотата и верността на Системата за управление на 
безопасността остава единствено в „Съни Скай Еър” ЕООД “.   
 
Отговорен ръководител на „Съни Скай Еър” ЕООД 
………………………………………………………………………………../Име, Фамилия/ Подпис/  

Antonia Kovacheva
Антония Ковачева
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Декларацията е поставена на видно място в офиса на “Съни Скай Еър“ ЕООД, находящ 

се на ЛП Слънчев бряг. 

2.4 Планиране на дейностите по безопасност на полетите 
 
Целта на планирането на дейности по безопасност в „Съни Скай Еър” ЕООД е 
осигуряване на максимално ниво на безопасност на полетите при изпълнение на 
разрешените дейности.   
 
Планирането на дейностите по безопасност на полетите е свързано основно с 
предотвратяване на авиационни произшествия и инциденти в „Съни Скай Еър” ЕООД. 
При планиране на дейностите „Съни Скай Еър” ЕООД прилага следните основни 
подходи към проблемите на безопасността: 

2.4.1 Дейности, свързани с превантивно осигуряване на безопасността. 
 
Тези дейности включват своевременно разкриване и докладване на рисковите фактори 
и провеждане на мероприятия по предотвратяване преди прерастването им в авиационно 
произшествие, сериозен инцидент или инцидент. Планирането и изпълнението на 
превантивната дейност по безопасност на полетите се осъществява чрез постоянното 
наблюдение и анализиране на потенциални рискови фактори, както следва: 

Ø Човешки фактор/грешки предизвикани от: 
- Неточни или неподходящи оперативни процедури; 
- Неточни или неподходящи процедури по ТО; 
- Нарушения на работното време или времето за почивка; 
- Пропуски или неточности в обучението; 
- Недостатъчна квалификация; 
- Липса или недостатъчна мотивация. 

Ø Авиационната техника/грешки предизвикани от: 
- Неточности в програмите за ТО; 
- Ненавременни ремонти или некачествени такива; 
- Откази на системи или оборудване в полет или на земята; 
- Неясни документи. 

Ø Средата на опериране/грешки предизвикани от: 
- МТО условия; 
- Състояние на ПИК, препятствията около летището ;  
- Сблъсък с птици; 
- Нарушаване на минималните безопасни височини; 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
Отговорният ръководител в „Съни Скай Еър” ЕООД отговаря за всички процеси в 
рамките на организацията и носи пряка отговорност за цялостната дейност на  „Съни 
Скай Еър” ЕООД.   
 
Делегирането на правомощия и възлагането на отговорности в „Съни Скай Еър” ЕООД, 
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е описано ясно и разбираемо в цялата организация. Организационнтата схема  
(Organigram) представя документално структурата на системата за управление. 
 

 

 

3.1 Задължения и отговорности по безопасност  
 
Управленските длъжности, критични за оперативната безопасност или сигурност, 
изискват подробни длъжностни характеристики, които отразяват специфичните 
изисквания, присъщи на определени ключови длъжности. 
 
Персоналът е подходящо нает на базата на знания, умения, обучение и опит, подходящи 
за длъжността и е квалифициран за заемането на длъжности в системата за управление, 
критични за изпълнението на безопасни и сигурни операции. 

3.1.1 Отговорен ръководител: 
 
Отговорният ръководител в „Съни Скай Еър” ЕООД отговаря за установяване и 
поддържане на ефективна система за управление на безопасността в „Съни Скай Еър” 
ЕООД, като гарантира, че всички дейности на Системата за управление на безопасността  
са финансирани и че тези ресурси са разпределени, включително, за смекчаване и 
поддържане на рисковете на приемливо ниво. 
 
Отговорният ръководител: 

• Назначава Ръководителя по безопасност, който е отговаря за безопасността и 
за координацията на системата за управление на безопасността. Назначава и 
необходимите ръководни длъжностни лица в „Съни Скай Еър”ЕООД; 

• Осигурява достатъчно квалифициран персонал за изпълнение на 
планираните задачи и дейности в съответствие с приложимите изисквания; 

• Води подходяща отчетност за опита, квалификациите и обучението на 
личния състав;  

• Гарантира, че целият персонал е информиран за правилата и процедурите, 
отнасящи до изпълнението на техните задължения; 

• Определя състава и председателства комисията по безопасност на полетите; 
• Контролира дейностите на ръководния персонал във всички области на 

дейност на „Съни Скай Еър” ЕООД, в това число - и в областта на 
осигуряване на безопасността на полетите; 

• Осигурява среда за развитие на необходимата култура на безопасност сред 

Отговорен Ръководител

Летателен Директор Ръководител Качество и 
Безопасност
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екипа  на  „Съни Скай Еър” ЕООД  и обучаемите пилоти.   

3.1.2 Ръководител по безопасност: 
 
„Съни Скай Еър”ЕООД е малка организация по своя характер, като Ръководителят по 
безопасност съвместява функцията и на Ръководител по качеството, в съответствие със 
сложността на дейността си. 
 
Безопасността е отговорност на всеки, но Ръководителят по безопасност е уникална 
фокусна точка по отношение на разработването, управлението и поддържането на 
ефективна система за управление на безопасността. Той има пряк и непрекъснат достъп 
до Отговорния ръководител. 
 
Ръководителят по безопасност трябва да демонстрира отлично поведение и отношение 
на безопасността, да следва регулаторните практики и правила, да разпознава и докладва 
за опасностите и да насърчава ефективното докладване по безопасност.  
 
Той трябва да изгражда и поддържа отлични работни взаимоотношения с колегите  и 
клиентите, външни органи и организации, да умее да анализира технически данни за 
тенденции, свързани с опасности, събития и да проучва възможностите за повишаване 
на ефективността на процесите и да се стреми непрекъснато да подобрява качеството на 
процесите. 
 
Ръководителят по безопасност трябва да има солидни познания за операциите, 
процедурите и дейностите на организацията и отлични авиационни технически 
познания. 
 
Той трябва да притежава опит и квалификация при провеждане на проверки за 
безопасност/качество и да разбира принципите и техниките за управление на риска, 
както и известен опит в разследването на авиационни произшествия.   
 
Ръководителят по безопасност: 
 

Ø Консултира отговорния ръководител по въпроси, свързани с безопасността на 
полетите като: 
• Определяне на политиката в областта на безопасността на полетите; 
• Установяване на отговорностите и задълженията в областта на 

безопасността на полетите; 
• Създаване на ефективна система за управление на безопасността на 

полетите в  „Съни Скай Еър” ЕООД; 
• Подготовка на препоръки за отделяне на ресурси за осигуряване на 

инициативи в сферата на безопасността на полетите; 
• Разпространяване на информационни материали по безопасност на 

полетите; 
Ø Оказва съдействие на Летателния директор по въпроси свързани с: 

• Оценка на възникналите рискове; 
• Подбор на оптимални мерки за смекчаване на тези рискови фактори, 

които се смятат за неприемливи. 
Ø Управлява функционирането на системата за откриване на опасни фактори, в 
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това число: 
• Разследването на случаи на неспазване на изисквания; 
• Системата за докладване на инциденти; 
• Програмите за анализ на данни. 

Ø Подържа базата данни по безопасност на полетите. 
Ø Анализира състоянието на безопасността на полетите и проследява тенденциите; 
Ø Координира дейността на комисията по безопасност; 
Ø Провежда обучение по безопасност. 
Ø Поддържа комуникации по безопасност, като: 

• Поддържа осведомеността на всички нива в „Съни Скай Еър” ЕООД, 
относно процесите на управление на безопасността и натрупания опит по 
осигуряването на безопасността на полетите; 

• Обменя информация с други организации и органи. 
Ø Контролира  нивото на  безопасността на полетите чрез: 

• Периодично извършване на проверки по безопасност; 
• Разработване на препоръки по състоянието на безопасността на полетите. 

Ø Организира и участва в разследване на инциденти. 
Ø Разработва доклади по безопасност на „Съни Скай Еър” за представянето им в 

ГД ГВА и НБЗПВВЖТ. 

3.1.3 Летателен директор: 
 

Ø Осигурява изпълнението на стандартите по безопасност и стандартните 
експлоатационни правила при осъществяване на летателното обучение; 

Ø Участва в работата на комисията по безопасност и осигурява изпълнението на 
нейните решения, свързани с летателното обучение; 

Ø Грижи се за формиране на подходяща среда за изпълнение на учебните полети; 
Ø Консултира дейността си за осигуряване на безопасността на полетите с РБ; 
Ø Уведомява РБ за всички проблеми, които водят до застрашаване на безопасността 

на полетите и предлага мерки за тяхното отстраняване; 
Ø Осигурява в информационно отношение инструкторския състав и обучаемите 

пилоти в областта на безопасността на полетите; 

3.1.4 Комисия по безопасност: 

Състава на комисията по безопасност на полетите на „Съни Скай Еър” ЕООД включва: 
Отговорният ръководител, Ръководител по качество и безопасност и Летателния 
директор.  
 
Отговорният ръководител изпълнява функциите на Председател на комисията по 
безопасност в  „Съни Скай Еър” ЕООД.  Съставът на комисията по безопасност е този, 
който е и на комисията по качеството. Тъй като целите на качеството и безопасността в 
основата си взаимно се припокриват, комисията в „Съни Скай Еър” ЕООД се нарича 
„Комисия по качество и безопасност”, като за целите на това ръководство може да се 
нарича и само „Комисия по безопасност”. По решение на отговорния ръководител, в 
състава на комисията по безопасност може да бъде привличан и представител на 
администрацията.  
 
Комисията по безопасност е постоянно действащ орган в „Съни Скай Еър” ЕООД. 
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Комисията по безопасност на полетите изпълнява следните функции: 
Ø Служи като източник на експертни знания и препоръки по въпросите на 

безопасността на полетите; 
Ø Ръководи дейностите по разкриването на опасни фактори, процедурите за 

докладване и разследване на инциденти; 
Ø Изготвя препоръки по безопасност, насочени към отстраняването на опасните 

фактори или свеждането им до приемливи граници; 
Ø Разглежда отчетите от извършените планирани и извънредни проверки/одити за 

състоянието на безопасността в „Съни Скай Еър” ЕООД; 
Ø По преценка на Отговорния ръководител анализира и одобрява коригиращите и 

последващи дейности от извършените проверки/одити; 
Ø Поощрява развитието и внедряването на култура по безопасност;  
Ø Разглежда и приема полугодишния и годишния анализ по безопасността на 

полетите; 
Ø Организира вътрешно разследването на допуснати авиационни инциденти в 

„Съни Скай Еър” ЕООД. 
 

3.2  Дейности, свързани с политиката и стратегията на „Съни 
Скай Еър”: 
 

Ø Оптимизиране на организационната структура  на  „Съни Скай Еър” ЕООД;   
Ø Информационно осигуряване на безопасността на полетите в рамките на  „Съни 

Скай Еър” ЕООД и изучаване на световния опит; 
Ø Системно изучаване на ръководните документи по безопасност на полетите на 

европейските и международни сродни организации; 
Ø Своевременно разкриване на аварийните фактори и провеждане на мероприятия 

за предотвратяване прерастването им в авиационни произшествия и инциденти; 
Ø Събиране на база данни по горните направления за формиране на дългосрочна 

политика по предотвратяване на авиационни произшествия и инциденти; 
Ø Подготовка на обучаемите пилоти за създаване на трайни навици и знания по 

осигуряване безопасност на полетите в бъдещата им дейност; 
Ø Участие на екипа на „Съни Скай Еър” ЕООД в курсове по безопасност на 

полетите, организирани от ГД ГВА и/или други организации в страната и 
чужбина. 

 
Ръководителят по безопасност на полетите носи отговорност за ежегодното планиране 
и изпълнение на дейностите по безопасност на полетите в „Съни Скай Еър” ЕООД.    
Годишният план се обсъжда от комисията по безопасност на полетите и се одобрява от 
нейния председател. 
 

4. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ  
 
„Съни Скай Еър” ЕООД управлява безопасността, чрез процеса на управление  
рисковете, свързани с предоставянето на услуги, като те се контролират до ниво, толкова 
ниско, колкото е разумно приемливо. 
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Управлението на риска за безопасността в „Съни Скай Еър” ЕООД съчетава следните 
процеси и компоненти: 
 
• Управление на риска за безопасността; 
• Идентифициране на опасностите; 
• Оценка на риска за безопасност; 
• Намаляване на риска; 
• Управление на промяна; 
• Наблюдение и повишаване на нивото на безопасност. 
 
Всяко действие по тези компоненти трябва да бъде документирано. 

4.1 Управление на риска за безопасността 
 
Управление на риска е структуриран подход и систематични действия, насочени към 
постигане на баланс между идентифицирания,  оценен риск и практическото намаляване 
на риска. Управлението на риска, като централен компонент на СУБ, играе 
жизненоважна роля за справяне с риска на практика.   
 
Авиационната безопасност е динамична и постоянно се появяват нови опасности и 
рискове за безопасността, които трябва да бъдат смекчени. Пълното премахване на риска 
в авиационните операции е практически непостижима цел. Не всички рискове могат да 
бъдат премахнати, нито всички възможни мерки за намаляване на риска са 
икономически изгодни. Приема се, че ще има някакъв остатъчен риск за хората, 
собствеността или околната среда, но се  счита, че този риск е сведен до приемливо ниво.   
 
Процесът за управление на риска се състои от: 

Ø Анализ - по отношение на вероятността и тежестта на възникване; 
Ø Оценка - по отношение на поносимостта/приемливо ниво;  
Ø Контрол - от гледна точка на поддържане на риска на приемливото ниво. 

 
 

4.1.1 Идентифициране на опасностите 
 
Опасността е състояние, което е предпоставка за произшествие или инцидент. Опасност 
представлява всичко, което може да причини вреда, всяко състояние, събитие или 
обстоятелство, които могат да предизвикат произшествие, всяко съществуващо или 
потенциално състояние, което може да доведе до нараняване, заболяване или смърт на 
хора, повреда или загуба на оборудване или имущество или увреждане на околната 
среда. 
 
При идентифициране на опасностите трябва да се има предвид следното: 
• Хора - ограничения като физиологични, психологически, физически; 
• Процедури - документирани процедури и експлоатационни практики, включително 
контролни карти, форми и използването им при реални експлоатационни условия; 
• оборудване – сгради, съоръжения, ВС, използвани при изпълнение на задачите; 
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• работна среда - фактори, времето, околния шум и вибрации, температура и осветление; 
• комуникационни фактори -  терминология и език на общуване; 
• организационни фактори - свързани с назначаването и обучението на персонал, 
съвместимостта на поставяне на задачи с безопасността, разпределението на ресурсит; 
• фактори, произтичащи от регулаторен надзор -  приложимост  на регулациите, както и 
сертифициране на оборудване, персонал и процедури; 
• резултати от мониторинг на ефективността - могат да открият експлоатационни 
отклонения или влошаване на надеждността на продукта. 
 

А) Източници за идентифициране на опасности 
 
Съществуват различни източници за идентифициране на опасности, вътрешни или 
външни за организация. 
  
Ø Някои вътрешни източници включват:  
- Мониторинг на нормални операции/ежедневните операции и дейности като се 
извършват инспекции/одити, доброволни и задължителни доклади на безопасността и 
други проблеми, свързани с безопасността.   
- Обратната връзка от обучението може да улесни идентифицирането на нови опасности 
от участниците. 
- Опасността за безопасността може да представлява някоя промяна в организацията: 
структура, лица, заемащи отговорни длъжности, промяна в дейността или оперативни 
процедури и оперативни изисквания.   
 
Ø Външни източници като публикувани доклади за безопасност, открити 

несъответствия в дейността на организацията след одити от ГД ГВА трети страни, 
споделени данни за безопасност от асоциации и производители на авиационна 
техника.  

Б) Методи за идентификация на опасността 
 
Реактивен метод 
Инцидентите и произшествията са ясни индикатори за недостатъци на системите и 
следователно трябва да бъдат разследвани, за да се определят опасностите, които са 
играли роля в това събитие (грешки и нарушения в някое звено от процеса, повреда/отказ 
на техника, необичайни събития). 
 
Реактивният подход се състои в анализ на произшествията и инцидентите, които са се 
случили, и опит да се разбере защо - причини и фактори за реализиране на авиационното 
събитие, кои елементи от процесите са пренебрегнати и защо. 
  
Проактивен метод 
Идентифицират се опасности, като се анализират функциите на системите за присъщи 
заплахи и потенциални откази. Инструментите за активно търсене са доброволни, 
поверителни и дори анонимни доклади,  бюлетини  на производителите, проучване на 
данни, получени от обратна връзка от персонала и клиентите като недоволство от 
условия и др., одити на всички аспекти на операциите, за да се идентифицират уязвимите 
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зони, преди възникване на инциденти.   
 
Проактивният подход се състои в анализ на фактори за идентифициране на потенциални 
опасности и оценка на свързаните рискове преди те да доведат до инцидент. Този подход 
трябва да предизвика следните въпроси: Какви събития или инциденти могат да се 
случат и защо, По какви причини това може да се случи, Съществува ли достатъчна 
защита, Трябва ли да предприемем някакви действия сега, за да предотвратим това. 
 
Прогнозен Метод  
Прогнозният метод се основава на убеждението, че управлението на безопасността се 
постига най-добре, като се търси проблем, преди да се случи, а не се чака. 
Основен инструмент  за активно търсене на системни опасни условия е Мониторингът 
на нормални операции: 
Прогнозният подход има за цел да идентифицира и смекчи рисковете, преди да станат 
очевидни (справяне с рисковете от утрешния ден). Този подход поставя следните 
въпроси: Какви инциденти могат да се случат в бъдеще и защо, Чувстваме ли се 
достатъчно защитени, Какви действия трябва да предприемем сега, за да избегнем 
бъдещи рискове и събития. 
 
За предварително елемениране на опасностите „Съни Скай Еър” ЕООД  гарантира: 

Ø Стриктно спазване методиката за летателно обучение и критериите при 
изпълнение на тестовете за напредъка от инструкторския състав; 

Ø Гарантиране на независимост при оценките от проверките на обучаемите пилоти 
при приключване на отделни етапи от летателното обучение;  

Ø Спазване на нормативите на време за работа и време за почивка на обучаемите 
пилоти и инструкторския състав. 

Ø Стриктно спазване на всички документи, правила и условия при изпълнение на 
дейността. 

В) Основни Групи от системи при идентификацията на опасността 
 
Идентифицирането на опасностите обхваща оперативните дейности на организацията с 
данни, получени от реактивни, проактивни и прогнозни методи. 
Прилагането на трите метода (реактивен, проактивен и аналитичен) е в основата на 
събирането на данни, свързани с безопасността. 
 
В процеса на идентифициране на опасности „Съни Скай Еър” ЕООД разглежда следните 
основни групи (и абревиетурите им) от своите дейности: 
1. Летателни дейности - Л 
2.Техническо състояние на ВС -Т  
3. Наземни дейности, летища и летателни площадки  - Н 
4. Аварийни и други критични ситуации - А 
5. Други - Д 

4.2  Оценка на риска за безопасност 
Риск означава комбинацията от вероятността (честотата) на настъпване на събитие, 
предизвикано от опасност, и тежестта на последствията от събитието. 
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Оценката на риска е втората стъпка в процеса на управление на риска. След като 
опасностите и техните ефекти бъдат определени по време на първата стъпка чрез 
идентификация на опасностите, се изисква анализ, за да се оцени вероятността от 
възникващи опасни ефекти и тежестта на тези ефекти. 
 
Управлението на риска гарантира, че рисковете са систематично: анализирани (от 
гледна точка на вероятността за поява и тежестта на последствията), оценени (по 
отношение на поносимостта) и контролирани до приемливо ниво (чрез прилагане на 
мерки за смекчаване). 
 
Оценката на риска се основава на оценката на следните критерии: 

• Вероятността (честотата) на възникване на опасността; 
• Тежестта на последствията от опасността; 
• Степен на поносимост на последствията.  

 4.2.1  Вероятността (честотата) на възникване на опасността 
 
Оценката на вероятността за възникване на опасността се постига чрез използване на 
стандартна схема за класификация (числен метод). 
 
Оценката на вероятността от възникване на някои опасности (и техните ефекти), не може 
да се опише с числена стойност – например, тези, свързани с човешка грешка.  При тези 
случаи адаптирати числени стойности могат да се дадат  хора с богат опит в съответните 
области.   

4.2.2 Тежестта на последствията от опасността 
 
Крайният критерий, използван за оценка на сериозността на опасностите, е 
въздействието върху безопасността на въздухоплавателното средство, екипажа и други 
лица, които могат да бъдат пряко засегнати.  
 
Елементите, които трябва да бъдат взети предвид при оценката на тежестта, включват 
редица показатели, като натовареност на екипажа, време на излагане на опасността, 
утежняващи фактори и т.н. 
 
Тежестта на опасностите ще се определя от всички фактари и като  се вземат предвид  
всички слабости, които могат да съществуват в съответната оперативна среда.   

4.2.3 Ниво на рискове за безопасност 
 
Съществуват няколко метода за определяне на нивото на риск, свързан с дадена 
опасност. Тези методи се състоят в определяне на нивото на риска чрез използване на 
матрица и специфични критерии. 
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Обаснение на стойностите 
 
A- 1.Унищожено ВС  2.Починали       B- 1. Голяма заплаха за  безопасността Физическо 

бедствие или други причини, така че задачата не 
може да се  изпълнява частично или изцяло 
2. Сериозно нараняване 
3. Основни повреди на ВС 

C-1. Значителна заплаха за безопасността 
намаляване на способността за  справяне с 
неблагоприятни условия на работа поради 
увеличаване на натоварването или поради условия, 
затрудняващи тяхната ефективност 
2. Сериозен инцидент 
3. Нараняване на лица 

D-1.Заплаха за безопасността от неблагоприятни 
условия 
2.Оперативни ограничения 
3.Използване на аварийни процедури 
4.Незначителен инциденти 
E -.1.Незначителни подледствия 

5- Много често (1/10) 
4- често – (1/10-100) 

3.-Рядко,  (1/100-300 )  
2- малко вероятно  (1/300-500) 
1- почти невероятно  (1/500-1000) 

3А, 4А, 5А, 4В, 5В, 5С 
червен 

НЕПРИЕМЛИВ -  рискът е твърде висок, за да се продължи 
работата. 
Необходимо действие: Забранете / спрете операцията. 
Експлоатацията може да бъде възобновена само когато рискът 
бъде върнат на  приемливо нивото  

2А,2В,  3В, 2С, 3С, 3D, 4D, 
5D, 4E, 5E 
оранжев 

ДОПУСТИМ -  нивото на риска е допустим, при условие че 
са налице подходящи мерки за смекчаване. 
Необходими действия: Въведете подходящи мерки за 
смекчаване. 

1A, 1B, 1C,1D, 2D, 1E, 2E, 3E 
зелен 

ПРИЕМЛИВ  - рискът е допустим и не възпрепятства  
операцията.Не се изискват допълнителни мерки, но се 
наблюдава 
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Независимо от определените стойности, нивото на риска може да е функция и на други 
съображения. Поради тази причина всеки метод, използван за установяване на ниво на 
риск, не трябва да противоречи на становището на експертите. По-специално, 
Ръководителат по безопасност може да определи, въз основа на неговия опит и 
независимо  резултатите от матрицата, нивото ва риска.   
 
Критериите за приемане на риска се установяват въз основа на олитика за безопасност 
и Цели за изпълнение на безопасността.  Приемливо ниво на риска означава, че рискът 
за безопасността се управлява до толкова ниско ниво, колкото е разумно осъществимо, 
като през цялото време остава под максимално допустимия риск. 
 
Резултатите от анализа на риска се сравняват с критериите за приемлив риск. 
 
Това сравнение се документира с помощта на формат, който може да се използва от 
вземащите решения. 

4.3 Намаляване на риска 
Намаляването на риска е третата стъпка в процеса на управление на риска. 
 
Първата стъпка - идентифициране на опасностите - се извършва, за да се идентифицират 
опасностите в организационните системи и оперативната среда и да се определят 
техните ефекти. 
 
Във втората стъпка - оценка на риска - анализират се и се оценяват вероятността от 
възникване и тежестта на рисковите ефекти, определя се големината на риска и неговата 
приемливост. 
 
Целта на третата стъпка - намаляване на риска - е да се идентифицират мерки, след 
прилагатнето на които, риска ще се снижи до допустимо или приемливо ниво.  
 
Нивото на риска може да бъде понижено чрез: 
• Намаляване на тежестта на потенциалните последици; 
• Намаляване на вероятността от поява на опасности; 
• Намаляване на излагането на този риск. 
 
Оптималното решение може да варира в зависимост от оперативната среда, местните 
обстоятелства и спешността на ситуацията. За да се идентифицират смислени и 
ефективни действия за намаляване на риска, е необходимо разбиране на въздействието 
на предприетите мерки.  
 
Очакваният резултат от всяка предложена мярка за намаляване на риска трябва да бъде 
внимателно проучен, дали прилагането на мярката за намаляване може да въведе нов 
риск в системата. Това се прави чрез прилагане на стъпките за идентифициране на 
опасността и оценка на риска и оценка на приемливостта на риска с предложените мерки 
за смекчаване. 
 
За постигането на желаното ниво на намаляване на риска може да наложи прилагането 
на повече от една смекчаваща мярка. 



 
  

Издание: 1  
15 май 2021г.  Страница 27 от 42 Ревизия: 0 

 

Възможните подходи за намаляване на риска включват: 
• Преразглеждане на системния дизайн (преди внедряването на системата). 
• Модификация на оперативните процедури; 
• Промени в персонала; и 
• Обучение на персонала за справяне с опасностите. 
 
Всяка оценка на риска трябва да бъде документирана и да съдържа недвусмислени, 
точни и стабилни заключения, които да позволят вземането на подходящи решения за 
намаляване на риска . 
 
Ръководителят по безопасност поддържа дневник на идентифицираните опасности, на 
оценката на риска и на мерките за смекчаване на риска. В този дневник той записва 
опасностите за дадена дейност и посочва определения риск преди и след прилагане на 
мерките за смегчаване. Използва се съответния чек-лист, формата на който е в Форма 1 
в Приложение. 
 
Информацията се предоставя на Комисията по безопасност за оценка.  
 

4.4  Управление на промяна 
 
Промените могат да имат различни положителни или отрицателни въздействия върху 
безопасността. Всяка промяна, която може да има неблагоприятен ефект върху 
безопасността, трябва да бъде идентифицирана и управлявана чрез съществуващите в 
„Съни Скай Еър” ЕООД процеси за идентифициране на риска, оценка на риска и 
смекчаване. 
Политиката за безопасност изисква спазването както на всички законови изисквания, 
така и изискванията на процедурата за управлява рисковете за безопасността, свързани 
с промяна. 
 
Управлението на промяната процес за идентифициране на външни и вътрешни промени, 
които могат да имат неблагоприятен ефект върху безопасността. Той използва 
съществуващите процеси за идентифициране на опасности, оценка на риска и 
смекчаване. 
 
Примери за промени, които трябва да бъдат взети предвид: 
 
• Нови разпоредби; 
• Промяна в ръководството; 
• Промяна на база; 
• Нови дейности; 
• Нов вариант на класа самолет СлВС; 
• Нови процедури; 
• И т.н. 
 
Постоянни или временни промени в организацията, оборудването, стандартите или 
процедурите и промените, свързани със закони и разпоредби, ще се въвеждат само ако 
е извършена оценка на риска за оценка на потенциалните въздействия на промяната. 
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Различни промени могат да бъдат групирани в обща оценка на безопасността, особено 
ако са въведени заедно или ако са взаимосвързани. 

4.5 Наблюдение и повишаване на нивото на безопасност 

4.5.1 Наблюдение и контрол на безопасността 
Управлението на рисковете до приемливи нива гарантира осигуряването на 
безопасността, че вътрешните процеси са ефективни и че целите за безопасност са 
изпълнени. 
  
Осигуряването на безопасността в „Съни Скай Еър” ЕООД включва непрекъснато 
наблюдение на  процесите в  работната среда, за да се открият промени или отклонения, 
които могат да доведат до възникващи рискове за безопасността.   
 
Контролът на безопасността се изразява в постоянното проследяване за спазване 
съответствието на системата за управление на безопасността с всички нормативни 
изисквания и приетите и наложени в  „Съни Скай Еър” ЕООД стандарти и процедури. 
 
Системата,  контролираща осигуряването на безопасността на полетите в „Съни Скай 
Еър” ЕООД  извършва:     
Одити по безопасност - Одитите за безопасност са един от най-активните инструменти 
за предотвратяване на произшествие/инцидент. Целта на одитите по безопасност е да се 
провери спазването на стандартните процедури за организация и изпълнение на 
полетните операции, обучение на пилоти и поддържане на тяхната квалификация. 
Проверяват се  определени събития/действия/документи, за  спазване на установените 
оперативни процедури и изисквания и дали се постигат необходимите стандарти при 
реалното изпълнение. 
 
Одитите могат да бъдат извършвани вътрешно в „Съни Скай Еър” ЕООД  или да се 
възлагат на външен одитор. 
 
Одитите трябва да осигурят информация на Отговорния ръководител за състоянието на: 

• спазване на разпоредбите; 
• спазване на политики, процеси и процедури; 
• ефективността на контрола на риска за безопасността; 
• ефективността на коригиращите действия; 
• ефективността на СУБ. 

 
Областите с висок риск трябва да бъдат одитирани по-често и с по-голяма дълбочина. 
 
Инспекции  за безопасност - Целта на процедурата за инспекции е същата както при 
одитите, но се наблюдават определени събития/действия/документи, за да проверят дали 
се спазват съответните, установени оперативни процедури и изисквания и дали се 
постигат необходимите стандарти в областа.  
Прегледи за безопасност - Прегледите за безопасност, включително прегледите на 
тенденциите, се провеждат по време на въвеждането и внедряването на нова техника, 
при промяна или прилагането на процедури или в ситуации на структурна промяна в 
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операциите. 
 
Преглед на безопасността трябва да се извършва поне веднъж годишно от Комисията по 
безопасност. 
 
Основната цел на  прегледа за безопасност е да се оцени: 

• нивото на достигане на поставените цели по безопасност;   
• ефективността на системата за управление на безопасността, включително чрез 

оценка на ефекта от коригиращите и/или превантивни действия; 
• процедури и политики. 

 
При възможни отрицателни тенденции и недостатъци, акцентът е върху причините за 
тях.  

Тези дейности са свързани с текущо и годишно планиране и изпълнение на мониторинга, 
които са описани в Системата за управление на качеството на  „Съни Скай Еър” ЕООД. 

4.5.2 Повишаване на нивото на безопасност 
 
„Съни Скай Еър” ЕООД  непрекъснато се стреми да подобри Системата по  безопасност. 
Поддържането и непрекъснатото подобряване на СУБ е постоянно процес, тъй като 
самата организация и оперативната среда ще се променят постоянно. 
Непрекъснатото подобряване на показателите за безопасност трябва да се постигне чрез: 
• активни и реактивни оценки на съоръжения, оборудване, документация и процедури 
чрез одити за безопасност; 
• проактивна оценка на работата на всеки индивид, за да се провери изпълнението на 
техните отговорности за безопасност;  
• реактивна оценка с цел да се провери ефективността на системата за контрол и 
намаляване на риска; 
• подобрена процедура за идентифициране на опасностите и оценка на риска;  
• подобрени комуникационни процеси, включително обратна връзка от персонала. 

5. ДОКЛАДВАНЕ НА АВИАЦИОННИ ПРОИЗШЕСТВИЯ 

5.1 Докладване по безопасност 
 
„Съни Скай Еър” ЕООД  докладва на ГД ГВА и на всички други организации, които 
трябва да бъдат информирани, за всяка авария, сериозен инцидент и събитие, както е 
определено в Регламент (ЕС) 1018/2015 и Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския 
парламент и на Съвета и Наредба №376 на МТИТС от 01.04.2021 г.  и Наредба №13 на 
МТИТС от 1999 г. 
 
„Съни Скай Еър” ЕООД докладва на организациите, отговорни за проектирането на 
въздухоплавателното средство, всеки инцидент, неизправност, технически дефект, 
превишаване на технически ограничения или събития, които биха подчертали неточно, 
непълно или друго нередно обстоятелство, което е или може да е застрашило 
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безопасната експлоатация на въздухоплавателното средство. 
 
Докладите се изготвят във форми, установена от ГД ГВА и съдържат цялата подходяща 
информация за известните условия. Докладването на авиационни произшествия следва 
Указанието за безопасност, издадено от ГД ГВА на 09.02.2021 г. 
 
Докладите се изготвят възможно най-скоро, но във всеки случай в рамките на 72 часа 
след определяне от оператора на състоянието, за което се отнася докладът. 
 
Системата за докладване на събития е съществена част от цялостната функция за 
безопасност и допълва нормалните ежедневни процедури и системи за контрол. 
Системата за докладване е инструмент за идентифициране и анализ на случаите, при 
които процедурите изглежда са се провалили или когато е имало неуспех да се приложат 
процедурите. 
 
Общата цел на системата за докладване е да използва по най-добрия начин докладваната 
информация, за да подобри нивото на безопасност и да не приписва вина. 
 
Целите на докладването на събития са да: 

Ø Позволят да се направи оценка на последиците за безопасността на всеки 
съответен инцидент и произшествие, включително предишни събития от подобен 
характер, така че да могат да бъдат предприети всички необходими действия; и 

Ø Осигурят разпространението на знания за съответните инциденти и 
произшествия, така че други лица и оператори да могат да се учат от тях. 

 
Системата за докладване на безопасността е ценен източник за идентифициране на 
опасностите, както и предоставя полезна информация за безопасност. Обикновено се 
състои от: 
 

Ø задължително докладване за безопасност  и 
Ø доброволно докладване за безопасност 

 
Чрез задължителното докладване се събира информация, свързана със значими 
събития, които могат да доведат до авиационна катастрофа. То трябва да осигури 
своевременното улавяне на някои специфични опасности, за които е известно, че 
допринасят за произшествия.   
 
Списъкът на събитията, подлежащи на зъдължително докладване  са публикувани в 
Регламент  (EU) 1018/2015  в съответствие с Регламент (EU) No 376/2014  за разследване 
на авиационни произшествия, както и в Приложение 7 на Наредба 13 на МТИТС. 
Форма 3 в Приложение. 

На задължително докладване подлежат следните авиационни събития: 

Ø Опасност от сблъскване във въздуха; 
Ø Нарушаване на минималната безопасна височина; 
Ø Всяко напускане или кацане преди ПИК; 
Ø Прекратено излитане или опит за излитане от  негодна ПИК; 
Ø Нараняване на член от екипажа, пътник или повреди на ВС по причина на 
метрологичната обстановка; 
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Ø Всеки отказ, който влошава характеристиките на управление на ВС; 
Ø Отказ на радиовръзката;   
Ø Попадане в интензивна турбуленция; 
Ø Загуба на външен елемент от ВС; 
Ø Непреднамерено установяване на двигателя; 
Ø Теч на горивото или неравномерно изразходване на горивото; 
Ø Пожар във въздуха или на земята; 
Ø Авариен остатък гориво; 
Ø Сблъсък с птици или удар от мълния; 
Ø Повреда на ВС причинена от земно оборудване; 
Ø Разрушаване (спукване) на повече от една гума; 
Ø Както и всички случаи описани в Приложение 7 на Наредба №13 на МТИТС. 
 
Чрез доброволото докладване се събира информация, свързана с опасности, пропуски 
или грешки, които не са задължителни за докладване. Те могат да предоставят ценна 
информация за събития с по-ниски последици. 
 
Доброволните системи за докладване на безопасността трябва да бъдат поверителни. 
Доброволните доклади за безопасност могат да бъдат архивирани, след като бъдат 
предприети необходимите последващи действия. Докладите могат да подкрепят бъдещи 
тенденции в анализи за проследяване на ефективността на намаляването на риска и за 
идентифициране на възникващи опасности. (Форми 5 и 6 в Приложение)  
 
Анонимното докладване е част от системата за докладване на събития. Всеки може да 
изпрати анонимен доклад чрез система за електронна поща, скриваща адреса на 
подателя, или да остави доклад/писмо в специално поставена кутия в офиса на „Съни 
Скай Еър” ЕООД  или използвайки други средства като електронна поща: 
sunnybeachaeroclub@gmail.com 
 
Политиката по безопасност посочва, че докладваната информация трябва да се използва 
единствено в подкрепа на повишаването на безопасността. Целта е да се насърчи 
ефективна култура на докладване и проактивно идентифициране на потенциални 
недостатъци по безопасността. 
  
В случай на възникване на авиационно събитие с въздухоплавателно средство, 
Ръководителят по безопасност  изпраща незабавно известие до ГД ГВА  и Националния 
борд за разследване на произшествиа във въздуха, водния и ж.п. транспорт 
(НБЗПВВЖТ).  
ГД ГВА и НБЗПВВЖТ могат да бъдат информирани чрез телефонно обаждане/факс/ 
електронна поща. 
 
Национален борд за разследване на произведението във въздуха, водния и ж.п. 
транспорт – незабавно. 
Ръководител -  Христо Христов   Тел. (02) 9409864, (02) 9371067; (02) 9409214, +359 889 
601 226, Факс: (02) 9409828 
Имейл: ihristov@mtitc.government.bg 0889 60 12 66 
https://www.mtitc.government.bg/sites/default/files/aaiu_bg.jpg 
 
ГД ГВА - факс: 02/980 - 5337 DG CAA, SITA: SOFTOYA, e-mail: caa@caa.bg 
Flight.Ops@caa.bg Работно време 
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DG CAA тел: 02/937-1047 - незабавно 
При доклад за техническо събитие:   електронна поща  report@caa.bg или 
Център за търсене и спасяване при авиационни събития - +359 2 9371023/359 2 9371024- 
незабавно 
 
ATC - + 359 2 937 4211 / + 359 2 937 4212- незабавно 
 
 Портал за отчитане на EASA - Доклади: https://e2.aviationreporting.eu/reporting - 72 часа  
 
Докладването на авиационно произшествие и на сериозен инцидент се извършва по реда 
на чл. 8 от Наредба №376 от 2021 г. за докладване, анализ и последващи действия във 
връзка със събития в гражданското въздухоплаване. За целите на разследването във 
връзка с безопасността на авиационните произшествия и инциденти с граждански ВС 
авиационните събития се класифицират от Националния борд за разследване на 
произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт в системата ECCAIRS 
 
Ръководител безопасност и качество на „Съни Скай Еър”- Гичо Ковачев – моб: 0896/ 66-
96-36 

5.2  Процедури за разследване на инциденти 
 
Дейностите, свързани с разследване на авиационни произшествия и сериозни инциденти 
с граждански ВС, се осъществяват от специализирано звено за разследване на 
авиационни събития (НБРПВВЖТ).   
 
Процедурите за разследване са разработени съгласно изискванията на § 8 от 
допълнителните разпоредби на Наредба №13/27.01.1999 г. за разследване на 
Авиационни произшествия. 
  
Цел на разследването не може да бъде търсене на вина и отговорност от когото и да 
било. Разследването на авиационните произшествия и инциденти с граждански ВС, е 
независимо от съдебното разследване на такива събития.  
 
Целта на разследването на авиационни инциденти е разкриването на причините за 
тяхното допускане и вземане на мерки за недопускане на такива събития в бъдеще по 
същите причини. Установяване на степента на нечия вина или отговорност не е предмет 
на тази дейност.  Техническото разследване е независимо от съдебното разследване и 
фактите, разкрити в процеса на техническото разследване, не могат да бъдат използвани 
като доказателства при съдебни дела (чл. 1, ал. 2, ал. 3 и чл. 12, ал. 3 от Наредба № 13). 
 
Настоящите процедури представляват елемент от Системата за безопасност на полетите 
и нейното познаване и прилагане е задължително за членовете „Съни Скай Еър” ЕООД. 
 
Със заповед на Отговорния ръководител  „Съни Скай Еър” ЕООД  може да организира 
и собствено разследване за вътрешна информация и в случаите, когато авиационно 
произшествие, сериозен инцидент или инцидент с ВС се разследва от НБРПВВЖТ. В 
този случай целта на разследването е да се вземат адекватни незабавни мерки, свързани 
с политиката на  „Съни Скай Еър” ЕООД  за безопасността на полетите. 
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Изводите и заключенията на вътрешно разследване от „Съни Скай Еър” ЕООД  имат 
отношение само към нейната политика по безопасност и в никакъв случай не са в 
противоречие със заключението на Комисията - НБРПВВЖТ, чийто изводи и 
заключения са окончателни. 
 
5.2.1.  Разследване на   инциденти в „Съни Скай Еър” ЕООД: 
 
В „Съни Скай Еър” ЕООД инциденти се разследват, когато това е наредено на 
компанията или по решение на отговорния ръководител. Информацията, получена при 
разследване на  инциденти е поверителна и не се използва за други цели, освен за целите 
на разследването и предотвратяването на инциденти в бъдеще. Право за изяви в 
средствата за масова информация има Председателят на комисията за разследване, който 
носи отговорност за откриване на истинските причини за инцидента. 
Не се огласяват данни, от които и да било участник в комисията за разследване относно: 

Ø Лицата, отговорни за безопасната експлоатация на ВС; 
Ø Кореспонденцията между лицата, отговорни за безопасната експлоатация на ВС; 
Ø Медицински, или други конфиденциални сведения за лицата, въвлечени в 

произшествието или инцидента; 
Ø Мнения или изявления, изказани в процеса на анализиране на информацията за 

инцидента при изготвяне на доклада от разследването. 
 
Всеки инцидент с ВС, експлоатирано в „Съни Скай Еър” ЕООД, подлежи на разследване 
в срок от седем дни след допускането му. 
Разследването на авиационни инциденти в „Съни Скай Еър” ЕООД се извършва от 
комисия назначена със заповед на Отговорния ръководител, който определя персонално 
Председателя и членовете на комисията. Съставът на комисията се определя от 
характера и особеностите на допуснатия инцидент. При необходимост може да бъдат 
привлечени и външни експерти. 
 
Разследването се извършва в срок от седем дни, съгласно изискванията на чл.17 на 
Наредба № 13. Ако за разследването е необходимо повече технологично време, за 
извършване на по-сложни изследвания (лабораторни анализи, др.), този срок може да 
бъде удължен с изрична молба към ГД ГВА, като в нея се посочват причините за това. 
 
При разследване на инцидентите според спецификата на всяко конкретно събитие, 
комисията за разследване трябва да извърши експертни оценки на всички аспекти на 
събитието като например: организация и провеждане на полетите, човешки фактор, 
осигуряване на полетите, анализ на авиационната техника, анализ на данните средствата 
за обективен контрол (когато е приложимо), свидетелски показания, документация, 
обслужване на въздушното движение и др. 
 
При разследване на инцидент лицата, имащи информация за събитието, по молба на 
интервюираното лице, могат да запазят в тайна резултатите от разговора и същите да 
бъдат унищожени след приемането на окончателния доклад от разследването. 
Информацията, получена в хода на разследването, не се ползва за други цели, освен 
целите на разследването и предотвратяване на авиационни произшествия и инциденти в 
бъдеще. 
Съхраняването на доказателствата по разследването се осъществява съгласно Наредба 
№13, Глава Втора. 
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5.2.2 Принципи на разследването 
 
При разследване на инциденти с ВС на „Съни Скай Еър” ЕООД, се прилагат следните 
основни принципи: 

Ø Независимост на разследването - в комисията се назначават лица, които нямат 
участие и пряко отношение към инцидента и не носят отговорност за него. При 
необходимост се назначават независими експерти от други организации. 

Ø Всестранност и пълнота на разследването - установяване на причинно- 
следствените връзки между отделните събития и явления, задълбочена проверка 
и на най-малко вероятните причини. 

Ø Обективност на разследването - при определяне на причините да се избягва 
всякакъв субективизъм, което се изразява във следното: 

Ø Щателна проверка достоверността на всеки факт; 
• Документално оформяне хода на разследването; 
• Съхраняване на веществените доказателства; 
• Максимално използване на данните от средствата за обективен контрол 

(когато е приложимо); 
• Изучаване на цялостната документация, имаща отношение към събитието. 

Ø Оперативност на разследването - оперативността е необходима за своевременно 
разкриване на причините и провеждане на мероприятия по предотвратяване с 
оглед да не се нарушава ритмичността на летателната дейност. 

5.2.3 Документиране на резултатите от разследването 
 

Ø След завършване на разследването Председателя на комисията оформя “Доклад 
за инцидент” съгласно Приложение № 4 към чл. 19, ал. 1 на Наредба № 13 , който 
се одобрява от Отговорния директор и се изпраща до специализираното звено за 
разследване на авиационни събития и ГД ГВА. 

Ø Резултатите от разследването, заключението за причините и препоръчаните 
превантивни мероприятия се обявяват със заповед на Отговорния ръководител на  
„Съни Скай Еър” ЕООД, 

Ø За отчетност и завеждане на статистика за допуснати произшествия и инциденти 
в  „Съни Скай Еър” ЕООД,  се води дневник за произшествия и инциденти по 
образец съгласно Приложение № 6, към чл.17, ал.5 на Наредба № 13. (Форма 1 в 
Приложение) 
 

6. НАСЪРЧАВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА – ОБУЧЕНИЕ И 
КОМУНИКАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

6.1 Обучение по безопасност 
 
Насърчаването на положителната култура по безопасност спомага за постигането на 
целите за безопасност на „Съни Скай Еър” ЕООД чрез повишаване на компетентността, 
което се постига и подобрява чрез обучение и образование, ефективна комуникация и 
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споделяне на информация.    
 
Ефективното управление на безопасността не може да бъде постигнато единствено чрез 
стриктно спазване на политиките и процедурите. Насърчаването на безопасността засяга 
както индивидуалното, така и организационното поведение и допълва политиките, 
процедурите и процесите на организацията, като осигурява ценностна система, в 
подкрепа на усилията за безопасност. 
 
„Съни Скай Еър” ЕООД създаде и внедри процеси и процедури, които улесняват 
ефективната двупосочна комуникация на всички нива на организацията.   
 
Културата на безопасност на „Съни Скай Еър” ЕООД е свързана с обучение по 
управление на безопасността. Целият персонал трябва да разбира философията, 
политиките, процедурите и практиките за безопасност на организацията и трябва да 
разбира своите роли и отговорности в тази рамка за управление на безопасността. 
Обучението по безопасност започва с първоначалното въвеждане на служителите и  
продължава през цялата им заетост.  
 
Целта на цялото обучение е да осигури на служителите умения и знания за безопасно и 
ефективно изпълнение на задълженията им.   
 
Целият персонал трябва да премине обучение по безопасност, както е подходящо за 
отговорностите му по безопасността. Ръководителят по безопасността е отговорен за 
осигуряването на подходяща програма за обучение по безопасност. Това включва 
предоставяне на подходяща информация за безопасност, свързана с конкретни въпроси 
за безопасност, с които се сблъсква организацията  
 
В зависимост от естеството на задачата, необходимото ниво на обучение за управление 
на безопасността ще варира от общо запознаване с безопасността до експертно ниво за 
специалисти по безопасност, например: 
• обучение за безопасност за целия персонал. 
• обучение, насочено към отговорностите на ръководството за безопасност 
• обучение за специалисти по авиационна безопасност 
 
Така установената програма за обучение изисква наличието на две фази на обучение - 
първоначално и периодично обучение. 
Обучението се провежда в началото на започване на дейността и обкновено е 
присъствено, в офис на фирмата е с продължителност от един учебен ден. 
 
Първоначалното обучение по безопасност, който целият персонал трябва да получи 
като уводен курс,  най-малко следното: 
 
• Обхват на Системата за безопасност и Основни принципи на управление на 
безопасността; 
• Политики за безопасност и цели за безопасност; 
• Задъжения и отговорности , свързани с безопасността, вкл. на Ръководител 
безопасност; 
• Дейности, свързани с политиката и стратегията на „Съни Скай Еър“; 
• Системи за докладване на безопасността; 
• Обучение и комуникация по безопасност;  
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• Насърчаване на културата на безопасността и разпространение на информация. 
 
Една от функциите на обучението по управление на безопасността е да повиши 
осведомеността на персонала и значението на развитието на култура на безопасност.  
 
Програмата за обучение по безопасност се предоставя под формата на обучение в 
класнатастая. Тази програма може да се комбинира с програма за обучение по 
качеството, тъй като двата елемента на фирмената политика са органично свързани. 
  
За успешното функциониране на всяка система за управление е от съществено значение 
ръководният екип да разбира принципите, на които се основава системата на 
безопасност и контрола върху нея. Ефективното обучение на ръководството гарантира    
необходимите умения за прилагане и поддържане на програмата за безопасност. 
 
В допълнение към обучението на целия персонал се предоставя специфично обучение 
за ръководния персонал, което включва следните теми: 
 
• специфично обучение за значението на спазването на националните и 

организационни изисквания за безопасност; 
• ангажимент на управляващите; 
• разпределение на ресурси, включително принципи на разсредването на авиационни 

произшествия; 
• популяризиране на политиката за безопасност и SMS; 
• насърчаване на положителна култура на безопасност; 
• дисциплинарна политика; 
• действия в аварийни сигуации; 
• контрал на документацията; 
• подробни познания за процеса на идентифициране на опасностите и оценка и 

намаляване на риска  безопасност, управление на промените, анализ на данните за 
безопасност. 

 
Периодичното обучение по безопасност трябва да се съсредоточи върху промените в 
политиките, процесите и процедурите и да откроява всички специфични въпроси, 
свързани с безопасността. Предназначено е за опресняване на знанияна, придобити 
първоначално и за запознаване с изводите, придобити текущо от практиката.   
 
Програмите за периодично обучение повтарят, описаните по-горе теми и се представят 
в кратка презентация, последвана от дискусия в класната стая. 
 
Ръководството и целият персонал ще преминават периодично обучение веднъж на всеки 
3 календарни години. Продължителността е в рамкитена 4 учебни часа. 
 
Предвижда се и ежегодно фирмено обучение с персонала, под формата на семинари, 
на което ще бъдат обсъждани текущи резултати, свързани с безопасността, промяна в 
нормативната уредба и съответните промени в системата за управление на 
безопасността. Обучението е предвидено да се провежда в рамките на 2 учебни часа. 
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6.2 Комуникация по безопасност  
 
Комуникацията за безопасност има за цел : 

Ø Гарантира, че персоналът е напълно информиран относно безопасността; 
Ø Гарантира, че персоналът е информиран за дейностите по управление на 

безопасността;   
Ø Предава навреме критична за безопасността информация, включително по 

отношение на оценените рискове и анализа на опасностите;   
Ø Предава информация, относно новите мерки за контрол на риска и коригиращи 

действия и причината за конкретните действия;   
Ø Предоставя информация за нови или изменени процедури за безопасност;   
Ø Насърчаване  положителна култура на безопасност; 
Ø Предоставяне на обратна връзка при доклади за безопасност, относно 

предприетите действия за справяне с установените опасения. 
 

Поради характера и размера на „Съни Скай Еър” ЕООД комуникацията за безопасност 
се осъществява чрез провеждане на срещи или курсове за обучение. Най-често 
използваните методи за вътрешна комуникация включват презентации. 
 
В отделни случаи комуникацията може да се осъществява писмено, чрез изпращане на  
известия или инструкции. 
 
Методите за външна комуникация включват годишни доклади, представяне пред ГД 
ГВА на промените в документацията. Важно е информацията да се представя по начин, 
който получателите могат да разберат.  

 

7. ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ 

7.1 Общи положения 
 
По дефиниция аварийна ситуация е внезапна, непланирана ситуация или събитие, 
изискващи незабавни действия. Координацията при реагиране в такава ситуация се 
отнася до дейности, които се извършват в рамките на ограничен период от време. 
 
Планът за  дейстния за реагиране при извънредни ситуации  е неразделна част от процеса 
на СУБ.   
Общата цел на Плана е да осигури ефективен преход от нормални към аварийни 
операции, и връщането към нормални операции възможно най-скоро. Това  включва 
периода от време, необходим за възстановяване на „нормалните“ операции след 
спешната ситуация. Планът определя действията, които трябва да се предприемат от 
отговорния персонал по време на извънредна ситуация. Повечето извънредни ситуации 
ще изискват координирани действия между различни организации, евентуално с други 
доставчици на услуги и с други външни организации като спешните служби, които не са 
свързани с авиацията. Планът е лесно достъпен за персонала. 
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Приоритетите в политиката  на „Съни Скай Еър” ЕООД са: 
 

Ø Превенция 
Персоналът   разбира, че безопасността е грижа на всеки. Всички служители разбират, 
че в непосредствена опасна ситуация те имат правомощието да предприемат 
необходимите действия, за да избегнат нараняване или да предотвратят произшествие. 
Това включва аварийно прекратяване на полетни операции, дейности по поддръжка 
и/или наземни операции. В такива случаи може да са необходими бързи и решителни 
действия. 
 

Ø Комуникации 
При извънредни ситуации от всякакъв тип ръководството се уведомява възможно най-
бързо.  Цялата информация, получена относно произшествието/инцидента/събитието, се 
препраща и съобщава, както е описано в т. 5 на този документ, възможно най-скоро, като 
се има предвид, че бързите съобщения могат да помогнат при вземането на решение за 
незабавен начин на действие, който може значително да намали възможността за 
нараняване. 
 

Ø Поверителност 
Цялата информация, свързана с произшествие, инцидент или друга извънредна 
ситуация, трябва да се третира като изключително чувствителна и да се пази с най-строга 
поверителност; не трябва да се предоставя информация на други лица. Всички 
съобщения във връзка с произшествие/инцидент или друга извънредна ситуация ще 
идват само от висшето ръководство. 
Всички запитвания за пресата и/или медиите трябва да бъдат насочени към Отговорния 
ръководител. 
 

Ø Известване на роднини и собственици на ВС 
Роднините на персонала и обучаемите ще бъдат уведомени само от ръководството, след 
като бъде получена адекватна информация и бъде потвърден статутът на участниците в 
произшествието.   
 

Ø Освобождаване от отговорности 
При тези обстоятелства, всяко лице, което поради емоционален стрес не може да 
изпълни някое от задълженията или да приеме отговорности, възложени от този План за 
реагиране при извънредни ситуации, може да бъде освободено.  Всички лица, страдащи 
от тежък емоционален стрес, трябва да получат лична помощ. 
 
Статистически най-голям процент на произшествията или сериозни инциденти, както и 
други видове аварийни ситуации с ВС е на тези, реализирани през фазата на полета - 
излитане или кацане. По-малък процент от тези видове ситуации се случват на земята - 
на перона или по време на ролиране, а много малки случаи са във въздуха.   
Разработването на този План е фокусиран върху аварийното събитие на летището или в 
близост до летището. 
 
Максималното сътрудничество трябва да бъде установено със спасителните служби и 
други организации, участващи в процеса на „справяне“ с произшествието - полицията, 
летищните власти (ако е приложимо), Националния борд за разследване на 
произшествия във водния, въздушния и ж.п транспорт в България, ГД ГВА, Бърза  
Помощ, Пожарна. 



 
  

Издание: 1  
15 май 2021г.  Страница 39 от 42 Ревизия: 0 

 

7.2. Отговорности и задължения на персонала на „Съни Скай 
Еър” ЕООД 

7.2.1 Отговорен ръководител: 
 
Отговорният ръководител е основното лице при извънредни ситуации. Той контролира 
и координира цялата дейност като:  

• Свиква Комисията по безопасност; 
• Активира Плана за действия в аварийни ситуации; 
• Умедомява и координира информацията със службите, в т.7.1; 
• Разпространява информацията до медиите. 

 
Публикувайте изявления за средствата за масова информация, след като ги съгласувате 
с упълномощените разследващи. 
 
Той е отговорен за: 

• Осигураване на цялото финансиране на дейностите, свързани с участието на 
персонала;   

• Осигурява  преместването и съхранението на отломките от самолета до място, 
посочено от упълномощения разследващ; 

• Организира отговорите на входящите повиквания. 
  

7.2.2 Летателен Директор: 
 
• ЛД ръководи  дейността на мястото на събитието.   
Забележка: В случай на авиационна катастрофа на територията на летище, следва 
указанията на ръководителя на аварийно-спасителния център на летището.   
В случай на авиационно произшествие извън 5-километровата зона от референтната 
точка на летището, на мястото на произшествието на въздухоплавателното 
средство, следва указанията на ръководителя на спасителната операция и след като 
завърши, следва указанията на ръководителя на органа за разследване на авиационни 
произшествия; 
ЛД отговаря: 

• да изпрати списък до ГД ГВА, с лицата на борда за да може БГ ГВА да изпрати 
уведомление за авиационната катастрофа до Министерството на външните 
работи на Република България;  

• представя всички документи относно полета на упълномощения разследващ; 
• консултира Отговорния ръководител за хода на аварийно-спасителната операция, 

посочва необходимостта от ангажиране на допълнителни активи на 
авиокомпанията, съветва незабавните мерки за безопасност, издадени от 
упълномощения разследващ, и подпомага Отговорния ръководител относно 
изявленията. 

 
7.2.3  Ръководител по безопасност: 
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• Наблюдава и координира дейностите на персонала на място; 
• Подпомага операцията за спешно реагиране и спасяване и дейностите по 

разследване на мястото на произшествието; 
• Изпълнете отговорностите описани в точка 7.7.2, в случай че Летателният 

Директор  не може да ги изпълнява поради отсъствие; 
• Съдейства Отговорния ръководител и Летателния директор по всички текущи 

въпроси. 
 

7.2.4 Комисия по безопасност 
 
Изпълнява роля на група за реагиране в случай на аваийни ситуации. Ръководи се от 
Отговорния ръководител като организира цялата необходима документация да бъде 
налична, включително входящи повиквания. 
Използва контролни листове и пази цялата документация на сигурно място, Ако е 
необходимо някои от документите да се представят на външните организации в 
оригинал, Комисията прави копия от тях. 

 

7.3 Процедури за действия в аварийна ситуация на “Съни 
Скай Еър“ ЕООД  

 
7.3.1 Сигнал за произшествие  
Новината за произшествие с фирмен самолет може да дойде от клиент,  екипаж, ГД ГВА, 
службите на ОВД и редица други източници или правителствена агенция като:   
Лицето, което получи сигнала, трябва да запише часа и източника на сигнала за 
произшествие със самолет на „Съни Скай Еър” ЕООД като отбележи всички възможни 
подробности.  
 

7.3.2 Активиране на Плана 
 
След оценка на информацията в сигнала и проверка (колкото е възможно повече) на 
фактите, Отговорният ръководител активира Плана. 
Първоначалното съобщение трябва да е последвано от поредица телефонни обаждания 
към членовете на Комисията по безопасност, така че всички да бъдат информирани 
първоначално за произшествието и да започнат да изпълняват определените им 
задължения и отговорности. 
Роднини на екипажа и обучаемия трябва да бъдат уведомени от директор. 
Забележка: Застрахователите трябва да бъдат уведомени в съответствие с 
изискванията за уведомяване на застрахователя в случай на застрахователно събитие, 
както е посочено в застрахователните полици. 

7.3.3 Връщане към нормална дейност    
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ЛД  е упълномощен да издава команда „Край на аварийната ситуация“ след като се 
установи, че условията, водещи до събитието, са облекчени, смекчени или ограничени 
и е малко вероятно да се повторят. „Край на аварийната ситуация“ може да бъде 
издадена след съгласуване със съответните разследващи органи. 
Ако все още съществуват опасни условия или ако се планира разследване, засегнатата 
зона трябва да бъде обезопасена и достъпът да е ограничен до упълномощен персонал. 
  

8. ПРОЦЕДУРИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА 
 
Документацията, отнасяща се към системата за управление на безопасността на  „Съни 
Скай Еър” ЕООД,  включва  следните записи: 

Ø Ръководство управление на безопасността; 
Ø Кореспонденция с ГД ГВА и СЗРАС, както и други с организации, имащи 

отношение към безопасността; 
Ø Заповеди за назначаване на комисии за разследване на авиационни инциденти; 
Ø Документи за извършени разследвания на авиационни събития и доклади за 

разследване; 
Ø Протоколи от заседания на комисията по БП; 
Ø Информация от разследване по БП на СЗРАС, ГД ГВА, други източници; 
Ø Дневник за водене на събития, допуснати в  „Съни Скай Еър” ЕООД; 
Ø Програми за обучение по БП; 
Ø Вътрешни анализи по БП; 
Ø Рапорти за  допуснати авиационни събития; 
Ø Анонимни донесения за проявили се авиационни събития; 
Ø Материали от вътрешни разследвания; 
Ø Материали  от проведени профилактични мероприятия за подобряване БП; 
Ø Материали от мониторинга на системата за БП: документация за резултатите от 

планирани и извънредни одити и проверки на БП, отчетност за изпълнени 
коригиращи и последващи дейности. 

 
За контрол на документацията в  „Съни Скай Еър” ЕООД се прилага следната процедура: 
Цялата документация, в това число - всички записи, отнасящи се до безопасността, 
представляват архив на Системата за управление на безопасността; 

 
РБ носи цялата отговорност за отчетността, съхранението и редът за ползване на архива 
по БП на „Съни Скай Еър” ЕООД.  
 
Комисията по безопасност определя коя част от документацията е с ограничен достъп. 
Комисията по безопасност поне веднъж през годината проверява реда за водене, 
отчитане, съхранение и наличност на документацията отнасяща се до безопасността на 
полетите в „Съни Скай Еър”. Тази проверка може да съвпада с годишния одит на 
системата за управление на качеството. 
 
Срокът за съхранение на документите се определя съгласно изискванията на Наредба 
№13 за разследване на авиационни произшествия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: 
 
Форма 1 – Дневник за инциденти 

Форма 2 - Окончателен доклад от разследване на произшествие или инцидент 

Приложение № 4 към чл. 19, ал. 1 Наредба 13 на МТИТС 

Форма 3 - Списък на примери за сериозни инциденти с граждански въздухоплавателни 

средства 

Форма 4 - Съобщение за авиационно събитие 

Форма 5 – Поверителен доклад за авиационно събитие 

Форма 6 – Доклад за авиационно събитие 

Форма 7 – Таблица за оценка на риска 

 

 


