
  
 
 
 
 
ЦЕНТЪР ЗА ПЛАНИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО  
1540, СОФИЯ , бул. БРЮКСЕЛ 1, ДП РВД, тел.: +359(0)2 937 1184, факс: +359(0)2 945 9180, AFTN: LBSFZAMC. 
 
 
 
 Във връзка с Вашето запитване, изпращам Ви документи, които трябва 
да имате предвид при подготовката и провеждането на планираното спортно 
мероприятие. За Ваше улеснение, касаещите текстове са повдигнати в червен 
цвят. 
 Първото, което трябва да се спази е изискването по член 61 от ЗГВ-
получаване на разрешение за провеждане на полетите от ръководителя на ГД 
“ГВА”. 
 Ако сте пропуснали да получите такова разрешение, за да не се провали 
мероприятието и на Ваша отговорност,  подгответе по възможно най-бързия 
начин и изпратете до ЦПРВП, писмо с искане за активиране на Временно 
отделена зона (ВОЗ) за провеждане на ........ . Посочете: 

− хоризонтални граници на зоната (в координати или населени места); 
− вертикална граница на зоната – максимална височина (в метри над 

терена, или в абсолютна височина / полетно ниво); 
− време за използване (разписание – от дата.........до дата / на следните 

дати: 12,13,56,17.....; от .....часа до .....часа); 
− вид и брой на летателните средства; 
− отговорник за провеждане на дейностите, име, тел.(GSM  за 

предпочитане). 
  На основата на Вашата заявка, ще бъде излъчен НОТАМ от ДП РВД. 
 По време на състезанията, в  дните преди провеждането на полети, 
изпратете до ЦПРВП “ЗАЯВКА за активиране на ВОЗ”, като в нея трябва да 
включите: 

− време за използване на ВОЗ– в рамките на времето, което е излъчено в 
НОТАМ; 

− вертикална граница – не по-висока от което е излъчено в НОТАМ. 
 Ако не бъде подадена такава заявка, ВОЗ за ваше ползване няма да бъде 
включен в План за използване на въздушното пространство и няма да бъде 
наличен за провеждане на полети! 
 В деня на провеждане на полетите, имате задължение да се обадите в 
Център за координиране използването на въздушното пространство (ЦКИВП) 
за начало и край на полетите на сл. тел: 02 937 1284; 02 937 1285. 
  

  С най добри пожелания: 
 

  За р-л на ЦПРВП:                           /СТОЙКОВ/ 
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