ПРИЛОЖЕНИЕ 20
Принципи и насоки за екологично и социално управление
I.

Управление на околната среда и социалните фактори

1. Въведение
Концесионерът следва да извършва оценка на екологичните и социални рискове и въздействия,
произтичащи от Концесионните дейности, и актуализира тази оценка с оглед на ключовите
промени в околната среда, причинени чрез съоръженията или упражняваните дейности.
Съответната оценка помага за определянето на мерки за смекчаване на въздействията и на
практики за управление, които следва да бъдат изложени в Плановете за екологично и социално
управление и мониторинг (ПЕСУМ/ESMMP), въз основа на Бизнес плана, представен с

Офертата.
Настоящият документ очертава основните практики за управление на околната среда, които
следва да бъдат по-подробно разработени в ПЕСУМ и съответно ще подобрят екологичните и
социални характеристики като цяло и ще намалят риска от оперативни несъответствия и правни
задължения и изисквания по отношение на замърсяването.
Допълнителна информация за екологичните и социални практики по отношение на ключовите
въздействия върху околната среда и социалния фактор е представена на следващите страници.
В Приложение А е представен списък на съответното международно и местно законодателство
в областта на опазването на околната среда. Концесионерът следва да осигури спазването на тези
законови изисквания.
2. Шум
i. Обща информация
Приема се, че най-значимите източници на шум са свързани с шум от самолети при излитане и
кацане и с допълнителни източници от наземни операции, включително от съоръжения и услуги
при рулиране и спомагателни такива.
Авиационният шум може да окаже въздействие върху качеството на живот на живеещите в
близост до Летището и може да предизвика отрицателно отношение сред местните общности и
в тази връзка целите на доброто управление на шума са:


Разработване на визия за управление на шума и прилагане на стратегии за минимизиране на
шума от страна на Летище София, както и на организациите на заинтересованите страни.



Установяване на SMART цели и редовно преразглеждане и отчитане на напредъка, чрез
който може да се оценяват постигнатите резултати.



Спазване на изискванията на националното и европейското законодателство, включително
Директива 2002/49/ЕО за оценката и управлението на шума в околната среда, Директива
2002/30 (изискваща приемане от Международната организация за гражданска авиация
(ICAO) и Директива 2006/93/ЕО (забраняваща използването на по-шумни въздухоплавателни
средства съгласно Глава 2).



Мониторинг на ефективното прилагане на процедурите,
намаляване на шума.

инструкциите и мерките за
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Ангажимент към общностите в близост до обекта, с цел по-добро разбиране на техните
притеснения и приоритети.



Положително влияние върху заинтересованите страни.



Демонстриране на непрекъснат ангажимент за най-добри практики при извършването на
летищните операции, особено по отношение на намаляването и ограничаването на шума.
ii. Съществуващ контрол

Изпълнени са процедури за намаляване на шума, с цел да се избегне прекомерен шум на
въздухоплавателните средства над населените райони на град София. Концесионерът следва да
се координира с Доставчика на аеронавигационно обслужване, за да осигури спазването на
действащите процедури за управление на шума. Те включват следните значителни ограничения:






Всички полети над населените райони на град София са забранени през деня и през нощта (с
изключение на правителствени полети и полети за спасително-издирвателни/медицински
цели или при спешни случаи);
Планираните полети и тренировъчните полети са забранени до и от Летището между 21:00 и
04:00 ч (GMT). Въпреки че не е дефинирано в предоставения документ, Летище София
информира, че това се отнася за координирано универсално време (UTC) и затова полетите
са забранени между 23:00 и 06:00 ч. местно време.
Освен ако не се наложи промяна поради лоши метеорологични условия, самолетът излита по
RWY 09 (на изток) и се приземява на RWY 27 (на запад).

В допълнение, от 2004 г. на Летище София функционира система за мониторинг на шума, която
е модернизирана през 2015 г. (със системата ANOMS), разрешена съгласно Протокол от
08.07.2015 г.
iii. Препоръчани практики за управление
Концесионерът следва да създаде група за управление на шума („Групата за управление на
шума“), съставена от представители на ръководството на Концесионера, ключови оператори на
въздухоплавателни средства, експерти от Доставчика на аеронавигационно обслужване и по
възможност групи от общността. Членовете следва да се събират на периодични срещи за
обсъждане на резултатите от мониторинга на шума, жалбите и ангажиментите, договорени в
рамките на плана за действие относно шума. Дневният ред и протоколите следва да бъдат
предоставени на заинтересованите страни.
Доколкото е известно, към момента Летище София надхвърля годишния праг от 50 000
самолетодвижения съгласно Директива 2002/49/ЕО за шума в околната среда. Посочената
директива изисква от Концесионера да разработи стратегическа шумова карта и план за действие
относно шума („Планът за действие относно шума“) за Летището и да ги преразглежда /
актуализира на всеки пет години.
Концесионерът следва:


да гарантира, че за всеки пет-годишен период стратегическата шумова карта, която
отразява текущите летищни дейности, е разработена от компетентен консултант в
областта на шума, като се използва подходящ софтуер за картиране на шума.
Изработването на картата следва ясно да идентифицира областите, засегнати от
излитането и кацането на въздухоплавателните средства на Летището, с извършени
отделни изчисления за среднодневните, вечерните и нощните шумови въздействия.
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Минималните изисквания за мониторинг на шума, посочени в Директива 2002/49/ЕО,
следва да бъдат спазвани от Концесионера (и неговите консултанти).


да гарантира, че за всеки пет годишен период е разработен План за действие относно
шума въз основа на резултатите от стратегическата шумова карта. Това е необходимо за
районите, засегнати от шума от Концесионните дейности (в рамките на публикуваните
шумови контури гранични стойности Lden и Lnight). Гореспоменатият План за действие
относно шума следва да бъде разработен в контекста на съществуващата регулаторна
рамка и следва да включва описание и оценка на това как се осъществява изпълнението
и мониторинга на действията. Планът следва също така да определи действия за
управление и, където е възможно, за предотвратяване или намаляване на въздействието
от шума върху местните общности за петгодишния период на плана. Минималните
изисквания за мониторинг на шума, посочени в Директива 2002/49/ЕО, следва да бъдат
спазвани от Концесионера (и неговите консултанти).



да предприеме обществени консултации във връзка с разработването на Плана за
действие относно шума. Концесионерът ще гарантира, че Планът за действие относно
шума и свързаната с него стратегическа шумова карта са на разположение на
представителите на обществеността.

Като част от разработването на Плана за действие относно шума Концесионерът следва да
прецени дали мерките за управление на шума следва да включват допълнителни мерки за
шумоизолация и за обезщетение на имотите в района на здравно-защитната зона (понастоящем
в шумов контур 60dB).
Когато са идентифицирани допълнителни имоти в здравно-защитната зона, Концесионерът
следва за своя сметка да предприеме допълнителни мерки за шумоизолация и обезщетение на
собствениците на такива имоти.
Концесионерът следва да спазва всички мерки за смекчаване на шума, посочени в Плана за
действие относно шума, след изготвянето на същия.
Понастоящем на Летище София функционират девет мониторингови станции (включително една
мобилна такава). Следва да се гарантира, че мониторингът на шума ще продължи и че съответно
ще се добавят мониторингови станции при въвеждането на нови маршрути. Също така следва се
да гарантира, че в случай на оплаквания от шум ще бъде предприет мобилен или постоянен
мониторинг на такива места. Всички действия по мониторинга следва да бъдат извършвани от
Концесионера в съответствие с препоръките на производителя.
Концесионерът следва да изготвя тримесечни и годишни доклади за мониторинг на шума, като
предоставя подробности за събития с повишени нива на шум. Концесионерът следва да
предостави резултатите от мониторинга на разположение на обществеността и да продължи да
ги представя на Министъра на околната среда. Концесионерът следва да съхранява
документацията, от която е видно, че регулаторът е удовлетворен от резултатите и текущите
проверки на Летището.
След изготвянето на Плана за действие относно шума и като част от по-мащабна система за
управление на околната среда, Концесионерът следва да разработи/актуализира писмена
процедура за мониторинг и управление на шума.
Концесионерът следва да предостави подробна информация за това как обществеността може да
представя жалби във връзка с шума (напр. на уебсайта на Летището) и следва да гарантира, че
жалбите във връзка с шума ще бъдат процедирани по подходящ начин. Пълната информация и
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документация за решенията по отношение на жалбите следва да се завеждат в дневник за жалбите
във връзка с шума. Концесионерът следва ежемесечно или на всеки три месеца да предоставя
подробна публично достъпна информация за жалбите във връзка с шума. Годишният отчет,
описващ подробно жалбите и предприетите действия, следва да продължи да бъде изготвян и
представян на Съвета за съвместно управление на въздействието върху околната среда от
авиационни дейности (СУВОС).
Концесионерът следва да извърши допълнителен мониторинг на шума на близките жилищни
сгради, за да гарантира ефективността на мерките за контрол на шума, като например тези в
зоната за изпитване на двигатели.
Когато се извършват значителни промени в Концесионните дейности, включително увеличени
самолетни движения, Концесионерът следва да актуализира шумовите модели, за да гарантира,
че те отразяват текущите операции на обекта. В зависимост от резултата от оценката на шума,
Концесионерът следва да разработи и приложи допълнителни управленски процедури,
включително компенсации за обезщетяване или инженерингови контроли, като шумоизолиращи
стени / шумозаглушители или шумоизолация на жилищни помещения, в зависимост от това кое
от горепосочените е подходящо.
3. Дъждовни и отпадъчни води
i. Обща информация
Предоставена е информация че:
 повърхностните води, оттичащи се от главната писта и пътеките за рулиране, постъпват в
т.нар. френски дренажи преди да се заустят непречистени в река Искър.
 повърхностните води от зоната на перона, намираща се непосредствено на север от Терминал
1 (приблизителна площ от 157 363 м2), се оттичат през каломаслоуловител с капацитет от 550
литра в секунда към Канал 3 (облицован с бетон), преди да се заустят непречистени в река
Искър.
 повърхностните води от зоната на перона, намираща се непосредствено на североизток от
Терминал 2 (приблизителна площ от 256 127 м2) се оттичат през каломаслоуловител с
капацитет от 750 литра в секунда към Канал 3 преди да се заустят в река Искър.
 отвеждането на повърхностните води от многоетажния паркинг и дъждовната вода от
Терминал 2 се извършва през каломаслоуловител с капацитет 100 литра в секунда към
помпена станция, от която се изпомпват в река Искър.
 В бившата кариера се е формирало езеро (т.е. има подземни води). Подземните води редовно
се изпомпват от езерото към река Искър чрез помпена станция.
 повърхностните води в по-широкия район на Летището (включително част от перона на
Терминал 1) се заустват през редица каломаслоуловители към общинската канализационна
система.
 заустването на повърхностни води от източната антиобледенителна площадка се отвеждат
към 50 000 или 80 000 литров подземен резервоар, а оттокът от западната антиобледенителна
площадка се отвежда до 50 000 литров подземен резервоар. След това течността за
размразяване се изпомпва от тези резервоари в автоцистерна, преди да се изпусне през шахта
в местната канализационна мрежа.
 Фекално-битовите отпадъчни води от самолетите се събират чрез автоцистерна и след това
се изпомпват в градската канализация.
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Заустването на водите от Летището в река Искър се извършва съгласно две разрешителни,
издадени от Басейнова Дирекция:
 разрешително за заустване на водите от пероните / пистите / пътеката за рулиране
(№ 13130001/ 20.08.2007 г., изменено с Решение № 1647/05.06.2016 г.), което е валидно до
2019 г., и
 разрешително за заустване на водата от езерото (№ 13130003/11.05.2009 г., изменено с
Решение № 1647/05.06.2015 г.), което е валидно до 2021 г.
Тези разрешителни определят следните гранични стойности за заустване:
 pH 6-9;
 химична потребност от кислород максимум 150 mg/l;
 неразтворени вещества максимум 50 mg/l; и
 максимално общо съдържание на въглеводороди10 mg/l.
Освен това Летището има договор със Софийска вода за присъединяване към водопроводната
мрежа и градската канализация.
Доброто управление на отпадъчните води следва да гарантира не само непрекъснатото спазване
на условията на разрешителните, но и да намали потенциалното въздействие върху водната среда
и/или почвата от замърсители или зауствания, които не са обхванати от разрешителното.
ii. Съществуващ контрол
Мониторингът се извършва в местата за заустване два пъти годишно.
На територията на Летището има изградени няколко каломаслоуловителя.
Повърхностният отток от двете антиобледенителни площадки се насочва към събирателни
резервоари, където има възможност неразтворените вещества да се утаят, а органичната материя
донякъде да се разгради, преди водите да бъдат заустени в канализацията.
iii.

Препоръчани практики за управление

Концесионерът следва да разработи писмена процедура за управление, за да гарантира, че
заустването на води на Летището се управлява ефективно. Процедурата трябва да обхваща
следното:






периода на подновяване на разрешителните за заустване на обекта;
условията на разрешителните;
разположението на пунктовете за мониторинг;
налична пречиствателна станция;
методиката за мониторинг и докладване на резултатите.

Като част от тази процедура следва да се обърне внимание на контрола, предотвратяващ
биологичните опасности от битовите отпадъци на пристигащите полети, в съответствие с
указанията на Международната организация за гражданска авиация (ICAO).
Концесионерът следва да извършва ежеседмично наблюдение на заустваните води от Летището
във всяка точка на заустване, за да оцени спазването на условията на разрешителното. Ако
Концесионерът демонстрира съответствие с условията през първата година, честотата на
извършваният от Концесионера мониторинг може да се намали, като се препоръчва ежемесечен
мониторинг през летния период и двуседмичен мониторингг през зимните месеци. При
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мониторинг на последващи несъответствия Концесионерът следва да засили мониторинга.
Концесионерът следва също така да извърши (когато е възможно) мониторинг на реката нагоре
по течението течението преди пунктовете за заустване, за да се информира за общото качество
на водите на реката.
Концесионерът следва да обърне внимание на допълнителните ключови замърсители, които
понастоящем не са обхванати от режима за мониторинг. Концесионерът следва също така да
следи стойностите за биологичното потребление на кислород (БПК), общия азот, общия фосфор,
масла и смазочни материали.
Концесионерът следва да гарантира, че програмата за мониторинг прилага международно приети
методи за вземане, съхраняване и анализ на проби. Вземането на проби следва да се извършва от
или под наблюдението на обучени лица и анализът следва да се извършва от организации, които
притежават разрешително или сертификат за тази цел. Следва да бъдат изготвени и изпълнявани
Планове за осигуряване на качеството/контрол на качеството (ОК/КК) при пробовземане и
анализ. Документацията за ОК/КК следва да бъде включена в мониторинговите доклади.
Когато мониторингът установи въздействия или значителен потенциал за въздействие върху река
Искър, Концесионерът следва да определи (след консултация с регулатора) дали е необходимо
допълнително пречистване на водата преди заустването.
Използването на антиобледенителни течности може да доведе до повишена стойност на БПК,
като в съответствие с най-добрите международни практики, включително Насоките на ГСБ
(Групата на Световната банка) по отношение на ОСЗБ (Околна среда, здравето и безопасността)
Концесионерът следва да извърши оценка на въздействието на БПК. Когато при мониторинга се
установи въздействие или значителен потенциал за въздействие върху река Искър,
Концесионерът следва да извърши по-нататъшно пречистване на водата преди заустване, като
това може да бъде под формата на задържане на оттока, което да позволи утаяване и разграждане
на съответните вещества.
Концесионерът следва постепенно да преустанови употребата на урея и да проучи
възможностите за използване на по-малко опасни химикали, когато това е възможно.
Концесионерът следва да гарантира, че каломаслоуловителите на Летището работят ефективно
и подлежат на редовна поддръжка и почистване (с обезвреждане на отпадъците, в съответствие
с изискванията за управление на отпадъците). Концесионерът следва да гарантира, че
поддръжката на каломаслоуловителите се извършва най-малко веднъж на всеки шест месеца. В
дренажната система трябва да бъде включен механизъм за прекъсване (т.е. спирателен
кран/савак), за да се намали възможността за значителни разливи с въздействие върху река
Искър, които могат да доведат до замърсяване на водния поток, което на свой ред ще наложи
почистване. Ако такъв бъде монтиран, това трябва да бъде включено в Аварийния план на
Летището и съответните Служители да бъдат обучени за работа със същия.
Концесионерът следва да извърши обследване на канализационната система (т.е. проучване чрез
видеозаснемане), за да оцени структурната цялост на канализацията на Обекта на Концесията.
Когато се установи значителна структурна уязвимост, отводнителните съоръжения трябва да
бъде заменени или ремонтирани. Необходимо е да се разработи график за поддръжката на
отводнителните съоръжения и канализацията на обекта, включително приоритизиране по
отношение на предприемане на видове работи от Концесионера.
Заустването от нови дейности или обекти, например предложената противопожарна площадка,
следва да бъдат оценени от Концесионера, за да се потвърди най-подходящият начин за
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заустване. Всички необходими мерки за предотвратяване на замърсяването, например
отклоняването на замърсени отпадъчни води към събирателни резервоари с цел заустване извън
обекта или разработването на подземни отводнителни мрежи следва да бъдат проектирани и
изградени от квалифицирани изпълнители, с цел да се предотврати проникването на отпадъчни
води в подземните води под съоръжението. Всички нови разрешителни или договори следва да
бъдат договорени с Компетентния орган на етапа на проектиране.
Концесионерът следва да договори и да продължи договора със „Софийска вода“ АД с цел
регулиране на разрешеното изпускане на отпадъчни води от антиобледеняването в градската
канализационна система. Всички условия, определени в договора, следва да бъдат спазени и да
бъде предприет подходящ мониторинг. Договорите със Софийска вода имат срок от една година,
като Концесионерът следва да гарантира, че всички договори се подновяват преди изтичането
им.
Новите съоръжения за отвеждане на отпадъчни води следва да бъдат проектирани и изградени
от Концесионера по начин, който не създава рискове за човешкото здраве и околната среда (и е
в съответствие с най-добрите практики за хигиена и предотвратяване на замърсяването). Освен
това следва да се гарантира, че всички промени в системата са одобрени от изпълнителя на
канализационната мрежа и че текущите договори покриват заустването или са договорени нови
/ изменени договори.
4. Водоснабдяване
i. Обща информация
Предоставена е информация, че Летището е свързано с централната водопроводна мрежа, от
която се получава всичката вода за питейни и битови нужди. При все това Настоящият Оператор
притежава две разрешителни за водовземане, издадени от Басейнова дирекция „Дунавски
район”:



№ 101710/18.09.2006 г., изменено с Решение № 849/28.08.2012 г. за две точки на водовземане
за осигуряване на системите за охлаждане/котелно и пожарогасителната системи; и
№ 11590110/24.01.2008, изменено с Решение № 1434/08.10.2014 г. за три точки на
водовземане за осигуряване на пожарогасителните системи и за миене на превозните
средства.

Доброто управление на водните ресурси следва да гарантира пригодността на водоснабдителната
мрежа и ефективното й използване с намаляване на оперативните разходи и подобряване на
въздействието върху околната среда.
ii. Съществуващ контрол
Извършва се годишен мониторинг на рН, електропроводимост, разтворен кислород, амониев
йон, нитрати, хлориди, сулфати и манган. Концесионерът следва да продължи да извършва
мониторинга при спазване на Наредба 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води
по разрешително № 101710/18.09.2006 г.
Докато пречистването на водата не се изисква за всички дейности при водовземането, водата за
охлаждането и котелното следва да се третира с натрий и сол преди употреба. Пречиствателната
станция се състои от два надземни резервоара за третиране, снабдени с филтри, а Концесионерът
следва да продължи това третиране по време на Концесионните дейности.
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iii.

Препоръчани практики за управление

Концесионерът следва да разработи писмена процедура, която да гарантира, че водовземането
на подземните води се извършва при добро управление. Процедурата следва да очертае обхвата
на водовземането, за да се гарантира, че водата се използва само за разрешените дейности, както
и да се отбележи периода за подновяване на разрешителните за водовземане. Следващата дата
на подновяване е през 2018 г. за разрешително № 101710/18.09.2006 г. и 2020 г. за разрешително
№ 11590110/24.01.2008 г. В допълнение, процедурата следва да очертае разположението на
точките на водовземане (сондажите), пречиствателната станция, условията на разрешителното,
методиката за годишен мониторинг на подземните води и докладването на резултатите.
Всички инсталации, свързани с водовземането следва редовно да се обслужват и поддържат от
Концесионера, за да се гарантира, че водата се използва колкото е възможно по-ефективно, тъй
като Летище София заплаща такса за водочерпене от подземни води.
Предвид естеството на дейностите, извършвани на обекта и в съответствие с най-добрите
практики, Концесионерът следва също така да провежда тестове за въглеводороди
(специфицирани) и биологична потребност от кислород (БПК). В зависимост от резултатите
може да се наложи допълнително пречистване на водата.
Концесионерът следва да гарантира, че програмата за мониторинг прилага международно приети
методи за вземане, съхраняване и анализ на проби. Вземането на проби следва да се извършва от
или под наблюдението на обучени лица и анализът следва да се извършва от организации, които
притежават разрешително или сертификат за тази цел. Следва да бъдат изготвени и изпълнявани
Планове за осигуряване на качеството/контрол на качеството (ОК/КК) при пробовземане и
анализ. Документацията за ОК/КК следва да бъде включена в мониторинговите доклади.
Нивата на потребление на вода следва да се наблюдават, за да се идентифицират пикове, които
могат да се дължат на загуби на вода или неефективни съоръжения / оборудване. Когато се
установят загуби на вода, Концесионерът следва възможно най-скоро да извърши съответните
ремонтни работи.
Когато се подменя оборудването, Концесионерът следва, когато е възможно, да вземе предвид
ефективността по отношение на използването на вода на замененото оборудване.
Рентабилността на инсталациите за събиране на вода или на такива със затворен цикъл трябва да
бъде проучена от Концесионера, за да се намалят необходимите обеми от изчерпвани подземни
води или централно водоснабдяване.
5. Съхранение на опасни материали в големи количества
i. Обща информация
Доколкото е известно, на Летището са идентифицирани следните надземни резервоари за
съхранение (НРС) и подземни резервоари за съхранение (ПРС) на опасни материали (напр.
авиационно гориво, дизелово гориво и бензин), използвани при дейностите за зареждане с гориво
на самолетите и наземните превозни средства, както и за отопление и размразяване:
 главното горивно стопанство, собственост на Летище София, се състои от осем НРС на
авиационно гориво (Jet A1), от които изглежда седем са с капацитет 2,000 м3, а един – с 700
м3;
 два 50,000-литрови НРС, разположени на ж.п. депото;
 един 700,000-литров НРС и пет 50,000-литрови НРС, съдържащи керосин;
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десет 50,000-литрови НРС, съдържащи размразяващия химикал X-гликол в близост до
горивното стопанство;
три 60,000-литрови НРС, два 45,000-литрови НРС и 20,000-литров НРС, съдържащи керосин.
12 резервни генератора, като всички те са обслужвани от стоманени надземни резервоари за
през деня и подземни резервни резервоари
четири 50 000-литрови ПРС, съдържащи дизелово гориво;
един 50 000-литров ПРС, съдържащи гориво за отопление;
два 50 000-литрови ПРС, съдържащи размразяващи химикали;
два 50 000-литрови ПРС, съдържащи отпадъчен керосин;
два 30 000-литрови ПРС, съдържащи отпадъчен керосин;
един 10 000-литров ПРС, съдържащ отпадъчен керосин; и
изоставен 50 000-литров ПРС, използван преди това за съхранение на гориво за отопление

Подземните тръбопроводи за гориво свързват горивното стопанство с депо за гориво извън
обекта. Тръбопроводите за гориво и депото за разтоварване на гориво са разположени извън
обекта.
Доброто управление на опазването на околната среда във връзка с работата със и съхранението
на опасни материали ще намали възможността за аварийно изпускане, пожар или експлозия,
които може да доведат до замърсяване на рецепторите от околната среда и до въздействия върху
човешкото здраве.
ii. Съществуващ контрол
Съгласно Директивата Севезо за контрол на опасностите от големи аварии, Летището е
изготвило оценка по приложимата процедура и е класифицирало горивното си стопанство като
съоръжение с нисък рисков потенциал (Ниво 1). Поради това Компетентните органи извършват
планирани инспекции и се изисква отчитане от обекта.
В горивното стопанство са предприети редица ремонтни работи; два резервоара са
модернизирани, включително преоблицоване на дъното и на самия резервоар през 2017 г., като
подобни ремонти са завършени и по още два резервоара в началото на 2018 г. Резервоарите са
изпитани, преди да бъдат пуснати отново в експлоатация след ремонта.
За съхранението на течни вещества на Летището е предвидена вторична защита, например
резервоарите от горивното стопанство се намират в две бетонни обваловки, като съгласно
доклада резервоарите са снабдени с кранове, които позволяват горивото да бъде отклонено към
друг резервоар в случай на проблем. Резервоарите се подлагат на ежедневни инспекции от
персонала на горивното стопанство.
iii.

Препоръчани практики за управление

Концесионерът следва да поддържа всички НРС и ПРС на Обекта на Концесията в добро
експлоатационно състояние, за да гарантира, че е наличен достатъчен капацитетът за съхранение,
включително на авиационното гориво, за да отговори на потреблението. Концесионерът е
необходимо да извърши следните видове работи във връзка с горивното стопанство:


ремонтите, планирани за резервоари 1 (понастоящем не функционира) и 8 и обновяване
на резервоари 5 и 6, следва да се извършат възможно най-скоро;



състоянието на резервоари 2 и 3 също трябва да бъде оценено и ремонтирането им да
бъде насрочено съгласно необходимостта от такова;

9



капацитетът (обемът) на ретензионния басейн (обваловката) следва да бъде потвърден и
да се предприемат ремонти по отношение на неговата цялост.

Концесионерът следва да гарантира, че всички резервоари за съхранение са снабдени с
необходимите мерки за предотвратяване на замърсяването, включително резервоари с двойни
стени, оборудвани със сигнализация за наличие на теч, обваловки на тръбопроводите, разводките
и съоръженията за разливане на горивото, подходящ дренаж със задържателни шахти и
спирателни кранове с цел ограничаване на разливи. Проучването на всички складови зони следва
да бъде завършено от Концесионера, с цел да се идентифицират областите, в които са
необходими подобрения.
Осигуряването на обваловки намалява вероятността за въздействия върху околната среда, ако
възникнат проблеми с първичното обезопасяване. Поради това Концесионерът следва да
гарантира, че всички НРС са снабдени с обваловки с обем най-малко 110% от обема на найголемия резервоар или 25% от общия обем на всички резервоари в рамките на обваловката. Освен
това трябва да се разработи график за редовни инспекции и периодично тестване на целостта
(проверка за течове). Всички отворени обваловки трябва да се наблюдават от Концесионера за
събиране в тях на дъждовна вода, тъй като това ще намали полезния им обем и следователно
събраната вода трябва да бъде редовно отстранявана от Концесионера и от съответните
изпълнители, отговорни за отпадъците. Ако след периоди на силен дъжд няма събрала се
дъждовна вода, това означава, че обваловката не е водоплътна и изисква извършване на ремонт
от Концесионера.
Концесионерът следва да извърши изпитване за цялост на всички ПРС и подземни тръбопроводи
на обекта, за да установи дали има вероятност за течове. Съответните протоколи от тези
изпитвания следва да се съхраняват в архива и да се изготви график за бъдещо изпитване.
Концесионерът следва да използва одобрени или сертифицирани методи за изпитване на
целостта на тръбопроводите или системите от резервоари. Когато се установи теч,
Концесионерът следва да предприеме ремонтни и укрепващи работи. Може да се наложи
Концесионерът да извърши теренни проучвания и рекултивация (почистване на замърсяване).
Концесионерът следва да извърши точен мониторинг на запасите от течни вещества, за да може
да установи бързо загубите им.
Всички инспекции, ремонтни работи на резервоари и обваловки следва да се документират и
съхраняват от Концесионера. Концесионерът следва да гарантира, че всички неизползвани
резервоари са изведени от експлоатация от компетентен изпълнител, като това следва да бъде
документирано. При отстраняване на резервоарите може да се наложи извършването на целеви
проучвания на обекта, за да се гарантира, че няма значителни въздействия върху почвата и/или
подземните води.
Концесионерът следва да разработи Авариен план на Летището, въз основа на Бизнес плана,
представен с Офертата, който включва скица на обекта, с означени всички резервоари за
съхранение на течни вещества. Този план следва да бъде предоставен на аварийната служба в
случай на авария. Планът на Обекта на Концесията също следва да посочва местоположението
на оборудването, което се използва в случай на разливи. Освен това, освен описание на
процедурите, които да се следват в случай на катастрофално изтичане, планът следва да включва
начина, по който се контролира изтичането на водите и другите средства за пожарогасене, за да
се предотврати замърсяването на околната среда. На съответния персонал следва да се осигури
инструктаж и периодично (поне веднъж годишно) да се извършва тренировъчно обучение
(проиграване на плана за действие).
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В допълнение към Аварийния план на Летището, Концесионерът следва да се изготви процедура
за реагиране при разлив („Процедурата за реагиране при разлив“), която да описва подробно
дейностите в случай на разлив от по-малък мащаб. В зоните за съхранение на опасни материали
следва да са на разположение комплекти за почистване на разливи вкл. промишлени абсорбенти,
пясък или пръст , за да се използват при разливи, а персоналът следва да бъде обучен как да ги
използва. Концесионерът следва да определи незабавните действия, които трябва да се
предприемат, за да се предотврати навлизането на разсипания материал в канализацията,
дренажните системи, водните тела или откритите площи.
Концесионерът следва да разработи процедура за работа с и използване на опасни материали
(„Процедурата за работа с и използване на опасни материали“), за да предостави информация
на Служителите и да определи минималния експлоатационен стандарт, очакван от Трети страни,
които работят на Летището.
Концесионерът следва да разработи график на одитиране, за да гарантира, че местата и
съоръженията за съхраняване на големи количества опасни материали на трети страни са обект
на същите мерки за проверка и смекчаване на последиците, каквито са посочени по-горе.
Концесионерът следва допълнително да гарантира, че договорите за нови лизингови или
оперативни доставчици на услуги вменяват отговорността за потенциално замърсяване и
рекултивация на оператора, който се явява трета страна. Споразуменията следва също така да
изискват съхраняването на материали в съответствие със законовите изисквания, най-добрите
практики и оперативните процедури на Летището.
Концесионерът следва да гарантира, че всички доклади се изготвят съгласно изискванията на
Директивата Севезо за контрол на опасностите от големи аварии. Това законодателство следва
да се следи за всякакви промени, които могат да засягат Летището, и ако има увеличение на
капацитета, Летището трябва да е наясно, че това може да повлияе на нивото за рисков потенциал
на Обекта на Концесията. Концесионерът следва също така да гарантира, че всички протоколи и
процедури, разработени съгласно Директивата Севезо, се съхраняват на място на обекта, а
персоналът е напълно обучен и запознат със съдържанието им.
Концесионерът следва да отбележи, че взривоопасната зона, разположена около горивното
стопанство, ще ограничи развитието в тези райони, като това трябва да се вземе предвид по време
на изготвянето на плановете за развитие.
6. Опасни и вредни вещества
i. Обща информация
Доколкото е известно, на Обекта на Концесията се използват редица опасни и вредни вещества
– включително азбест, полихлорирани бифенили (ПХБ) - в трансформатори, климатици,
съдържащи флуорирани парникови газове и радиоактивни вещества.
Включването на тези вещества в рамките на екологичното управление на Обекта на Концесията
гарантира, че не се допуска неспазване на законови изисквания и намалява възможността за
подвеждане под отговорност, особено във връзка с граждански жалби във връзка с азбеста.
ii. Съществуващ контрол
Информацията показва, че за товарния терминал има издадено разрешително (№ ВС 518 от 29
октомври 2015 г. и валидно до 31 октомври 2018 г.), издадено от Агенцията за ядрено регулиране,
която извършва редовни проверки на гореспоменатия обект. Разрешителното изисква мощността
на еквивалентната доза в околната среда на външните повърхности на хранилището да бъде под
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1 μSv/h. Разрешителното също така изисква представянето на годишни доклади с резултатите от
радиационния мониторинг. Поради регистрираните превишения Агенцията за ядрено регулиране
е дала становище, че трябва да се извърши допълнителен мониторинг на Летището.
Концесионерът следва да продължи да спазва тези задължения.
iii.

Препоръчани практики за управление

Полихлорирани бифенили (ПХБ)
Концесионерът следва да гарантира, че на Обекта на Концесията се води регистър на всички
потенциални съоръжения, съдържащи ПХБ. Той трябва да включва и оборудване, съдържащо
ПХБ, експлоатирано от Трети Страни.
Озоноразрушаващи вещества
Концесионерът следва да представя годишен доклад пред Компетентния орган, описващ
използваните хладилни агенти на територията на Обекта на Концесията, както и подробности за
извършените инспекции по поддръжката съгласно Наредба №1 за реда и начина за обучение и
издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване,
съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (обн., ДВ, бр. 20 от 7 март 2017 г.). Този доклад
следва да се представи до 15 февруари 2018 г., и в последствие се представя на всеки дванадесет
(12) месеца. Концесионерът следва да изготви и поддържа регистър на климатизиращите
устройства, който да посочва типа на използвания фреон, въглеродния му еквивалент и
местоположението на оборудването.
Концесионерът следва също така да извърши изпитвания за откриване на течове, съгласно
изискванията, като това следва да се извърши от квалифицирани изпълнители. Протоколите от
всички проверки и за фреоните, добавяни към системата, следва да се съхраняват за срок от наймалко пет години. Протоколите следва да се съхраняват и за да се потвърди компетентността на
изпълнителя и на отделните инженери, обслужващи оборудването на Летището.
Материали, съдържащи азбест (МСА))
Концесионерът следва да гарантира, че на Обекта на Концесията се извършват проучвания за
наличие азбест от компетентни изпълнители, за да се установи наличието и състоянието на
материалите, съдържащи азбест (МСА). Освен това следва да се изготви регистър и план за
управление, които ясно да идентифицират МСА, тяхното състояние и подробности за начина, по
който Летището планира да управлява МСА. Когато се налага рехабилитация, планът следва да
посочи отговорното лице и да посочва график за завършване на видовете работи. Регистърът и
планът за управление следва да бъдат актуализирани при завършване на видовете работи и
всички действия с азбест на място следва да бъдат надлежно записани и да се следи за влошаване
на състоянието. Планът за управление следва периодично (ежегодно) да се преразглежда от
Концесионера (или от неговите консултанти).
Преди разрушаване или ремонтни дейности, Концесионерът следва да извърши интрузивно
(разрушително) проучване във всяка сграда, където е установено наличието на МСА или където
има вероятност за наличие на МСА.
Концесионерът следва да гарантира, че регистърът за азбест е на разположение на
изпълнителите, работещи в райони, където се намират МСА, или където съществува възможност
за МСА. Съответните Служители също така следва да бъдат обучени по отношение на азбеста.
Радиационна опасност
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Концесионерът следва да гарантира, че всички радиоактивни вещества се използват съгласно
разрешително и че се извършва цялостно проучване във връзка с причините за радиологичните
превишения на обекта. Мониторингът на радиоактивните вещества трябва да се извършва в
съответствие с разрешителното, издадено от Българската агенция за ядрено регулиране (№ ВС
518) и всички допълнителни споразумения с Националната регулаторна агенция. В допълнение
към годишните доклади, Концесионерът следва да докладва за установените превишения на
Агенцията. Всички превишения следва да бъдат проучени от Концесионера и при необходимост
да се предприемат коригиращи действия. Гореспомената агенция следва също така да бъде
уведомена за коригиращи действия и да бъде изискано тяхното одобрение.
Концесионерът следва да въведе и поддържа писмена процедура, в която да се посочва кой
отговаря за управлението на радиоактивните материали, рисковете, прилаганите проверки и
честотата и методиката за вземане на проби и представянето на доклади. Всички Служители,
работещи с или в близост до радиоактивни материали, следва да бъдат обучени за целта.
Концесионерът следва да гарантира, че новите съоръжения за съхранение на радиоактивни
материали ще бъдат разработени при пълно спазване на законовите изисквания. За тези
инсталации ще се изисква ново или актуализирано разрешително, като трябва да се осигури
съответствие с това актуализирано / ново разрешително.
Концесионерът следва да гарантира, че във всяко правно споразумение между Летище София и
трети страни, използващи радиоактивни материали, се посочва изрично използването на радари
от Ръководство въздушно движение (РВД). На Летището следва да бъде представена
допълнителна информация относно радиоактивните опасности от тези източници, както и
взетите предпазни контролни мерки, с цел да се гарантира, че управлението на тези материали е
удовлетворително за Летището. Където е уместно, трябва да се вземат подходящи мерки, за да
се предотврати всякакво излагане на лъчение на хората, в т.ч. служителите, като например в
зависимост от контролните мерки, наложени от РВД, може да е необходимо да се измени
местоположението на зоната за обществен достъп в бившата кариера.
7. Управление на отпадъците
i. Обща информация
Информацията сочи, че на Обекта на Концесията се генерират редица потоци от отпадъци,
включително общи отпадъци (това включва рециклируеми материали) и отпадъци от хранителни
продукти от офиси, авиокомпании и общи зони за пътници. Също така се генерират потоци от
опасни отпадъци, които включват отпадъци от електрическо и електронно оборудване,
отработени масла и използвани химикали.
Общите отпадъци се съхраняват в две обозначени места за отпадъци (извън Терминал 1 и в
сутерена на Терминал 2) преди събирането им от външни изпълнители за последващо третиране
извън обекта. Опасните отпадъци се съхраняват на пет места на Летището.
ii. Съществуващ контрол
Протоколите за предаване на отпадъците, включително тези за опасни води, се съхраняват на
Летището, а отчетните книги за отпадъците са заверени от Регионалната инспекция по околната
среда и водите – София и в тях се документират генерираните и предадените за последващо
третиране видове и количества отпадъци от Летището.
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iii.

Препоръчани практики за управление

Концесионерът следва да управлява отпадъците в съответствие с йерархията за управление на
отпадъците (предотвратяване, повторно използване, рециклиране, възстановяване,
обезвреждане), като потенциалът за рециклиране може да се компрометира от това, че не се
разделят отпадъците при източника. Концесионерът е задължен да изпълнява План за

управление на строителните отпадъци и отчет за изпълнението му при извършване на
СМР и/или премахване на строеж Подобрена инфраструктура за отпадъците, включително
допълнителни етикетирани контейнери за отпадъци за рециклируеми материали, общи и
хранителни отпадъци, следва да бъде въведена от Концесионера на територията на Летището.
Наемателите, изпълнителите и операторите на въздухоплавателни средства трябва да бъдат
задължени да използват съоръжения разделно събиране на отпадъците.
Концесионерът следва да гарантира, че площадките за съхранение на отпадъци се проверяват
редовно, за да е сигурно, че всички отпадъци се съхраняват по подходящ начин, за да се
предотврати въздействието върху околната среда, като това включва осигуряване на подходящи
обваловки за всички течни опасни отпадъци. Когато е необходимо, Концесионерът следва да
предостави обратна връзка към наемателите, за да се подобри разделното събиране на
отпадъците.
Концесионерът следва да разработи и приложи процедура за управление на отпадъците,
посочваща собствеността, разделянето, третирането, обработката, транспортирането и
обезвреждането на отпадъците от Летището. Ключовият персонал на Летището и изпълнителите,
както и наемателите следва да преминат през съответното обучение. Освен това Концесионерът
следва да извършва периодични одити на документацията за отпадъците, за да гарантира, че тя
ще продължи да бъде поддържана добре.
Концесионерът следва да гарантира, че отпадъците от международния кетъринг се третират като
отпадъци от Категория 1 съгласно Регламент 1069/2009 на ЕС и в съответствие с насоките,
издадени от ICAO за опазване на здравето на хората и животните. Това следва да включва всички
изисквания относно съхранението, етикетирането и обезвреждането на потока от този тип
отпадъци.
Концесионерът следва да определи цели и целеви стойности във връзка с рециклирането, а
изпълнението им следва да се оценява ежегодно.
Препоръчва се в правните споразумения между Концесионерът и трети страни, действащи на
територията на Летището, да бъдат включени изрични законови разпоредби, които изискват от
тези трети страни да спазват екологичните изисквания при извършване на дейностите си на
територията на Летище София, включително изискванията по отношение на отпадъците. Когато
това не спазва, Летището следва да гарантира, че отпадъците не представляват значителен риск
за околната среда, който да изисква организирано от Летището почистване/депониране на
отпадъците, разходите за което да бъдат възстановени на по-късен етап от собственика на
отпадъците.
Препоръчва се Концесионерът да поддържа връзка с ГД „ГВА“, за да потвърди собствеността и
статута на неизползваемите въздухоплавателни средства. След като това бъде изяснено,
необходимо е да се вземат мерки от Летището или по-скоро от собственика на
въздухоплавателните средства за адекватното им отстраняване от територията на Летището. Това
трябва да се извърши възможно най-рано.
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8. Качество на атмосферния въздух и емисии във въздуха
i. Обща информация
Информацията сочи, че основните източници на емисии във въздуха включват изгорели газове
от въздухоплавателни средства, наземни превозни средства, съоръжения и инфраструктура. С
изключение на емисиите от два броя котли на природен газ с мощност 2,5 MW в Терминал 2, не
се предприемат други мерки за управление на качеството на въздуха на Летището или в околните
територии.
Установено е, че има и три дизелови котли с мощност от 1,1 MW, разположени на Терминал 1,
както и дванадесет генератори, работещи на дизелово гориво и осигуряващи резервно
електрозахранване, разположени на Летището.
Публично достъпната информация сочи, че град София е част от Зона за управление на
качеството на атмосферния въздух („Агломерация София“), за която се изпълнява програма за
намаляване на концентрациите на фини прахови частици (ФПЧ10).
ii. Съществуващ контрол
Мониторинг на емисиите от котлите на Терминал 2 се извършва на всеки две години в
съответствие с Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за допустимите емисии на вредни вещества
(замърсители) изпускани в атмосферата от обекти и дейности от неподвижни източници на
емисии. Следва да се отбележи, че посочената наредба залага по-строги параметри отколкото
посочените в Насоките на ГСБ по отношение на ОСЗБ (Околна среда, здравето и безопасността).
Концесионерът следва да продължи да извършва мониторинг и при установяване на
несъответствия действията по мониторинга следва да бъдат увеличени.
С цел да се намалят емисиите от въздухоплавателните средства, докато престояват на стоянка,
към тях се подава електроенергия чрез наземни захранващи блокове, които заменят функцията
на допълнителното захранващо устройство (ДЗУ), докато самолетът е на земята (т.е. докато
пътниците се качват и слизат).
iii.

Препоръчани практики за управление

Концесионерът следва да разработи процедура за управление на въздуха, която да идентифицира
всички точкови източници на емисии във въздуха и емисиите, които изискват задължителен
мониторинг от акредитирана лаборатория два пъти в годината, т.е. котлите на Терминали 1 и 2,
за да се гарантира, че са обхванати всички инсталации подлежащи на мониторинг.
Концесионерът следва да гарантира, че се извършва гореспоменатия мониторинг и съответното
докладване. Всички действия по мониторинга трябва да се извършват от акредитирана
лаборатория, както се изисква от закона.
Концесионерът следва да гарантира, че програмите за мониторинг прилагат национални или
международни методи за вземане и анализ на проби, като тези, публикувани от Международната
организация по стандартизация, Европейския комитет по стандартизация или от Агенцията за
опазване на околната среда на САЩ. Вземането на проби следва да се извършва от или под
наблюдението на обучени лица. Анализът следва да се извършва от организации, които
притежават разрешително или сертификат за тази цел. Следва да бъдат изготвени и изпълнявани
Планове за осигуряване на качеството/контрол на качеството (ОК/КК) при пробовземане и
анализ. Документацията за ОК/КК следва да бъде включена в мониторинговите доклади.
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Графикът за поддръжка на инсталацията също трябва да бъде описан, тъй като това намалява
риска от тъмен дим поради недостатъчно оптимални условия на експлоатация. Концесионерът
следва също така да включи тестове за емисии като част от годишната програма за обслужване
на аварийните генератори.
Концесионерът следва да обърне внимание, че съгласно българското законодателство за
транспониране на Директивата за средните горивни инсталации, съществуващите котли с
топлинна мощност между 1 MW и 50 MW трябва да бъдат регистрирани до 2029 г.
Горепосочената директива определя нормите за допустими емисии на SO2, NOx, CO и прах като
изискване от декември 2030 г. нататък. Допустимите стойности като цяло са съобразени с
установените в българското законодателство.
Препоръчва се Концесионерът да разработи план за подмяна на дизеловите превозни средства с
електрически такива. Препоръчва се това да се извършва поетапно (както и когато се налага
подмяна). Концесионерът следва да гарантира, че наземните превозни средства подлежат на
редовно обслужване и поддръжка.
Концесионерът следва да разработи Стратегии за достъп до територията, които могат да бъдат
използвани за влияние върху избора на пътнически транспорт до и от Летището, което може да
повлияе на качеството на въздуха в района.
9. Потребление на енергия
i. Обща информация
Информацията сочи, че Летището се обслужва чрез захранване с електричество и газ, като
енергията се използва за охлаждане и отопление, външни и вътрешни осветителни системи и
работата на системите за пренасяне на багаж.
ii. Съществуващ контрол
Летището понастоящем е регистрирано като Ниво 1 (Картиране) съгласно Схемата за въглеродна
акредитация на летищата на Международния съвет на летищата (ACI), което показва, че
понастоящем се картират въглеродните емисии в обхват 1 (емисии от летищни контролирани
източници) и обхват 2 (емисии от закупена електроенергия и газ). Освен това те са проверени от
външен орган и на Летището е въведена обществено достъпна политика за намаляване на
използваната енергия.
iii. Препоръчани практики за управление
Концесионерът следва да следи месечното потребление на енергия в обекта и да проучи всички
пикове в потреблението. Концесионерът следва също да сформира комитет по енергетика, който
да наблюдава енергийния мониторинг, използването, определянето на цели и изпълнението на
програми за подобряване на потреблението на енергия.
Концесионерът следва да се стреми да постигне и поддържа Ниво 2 (Намаляване) съгласно
Схемата за въглеродна акредитация на летищата в краткосрочен план заедно с напредъка в
схемата в средносрочен план. За да получи акредитация за Ниво 2, Концесионерът ще трябва да
демонстрира ефективни процедури за управление на въглерода и да покаже, че са постигнати
целите за намаляване на емисиите на парникови газове.
Концесионерът следва да възложи енергийно проучване, за да идентифицира енергийните
подобрения и времето за възвръщаемост на инвестициите, което да позволи на Концесионера да
разработи план за действие за енергийна ефективност.
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Концесионерът следва да гарантира, че всички инсталации се обслужват и поддържат редовно,
за да се предотвратят неоптимални условия на експлоатация, като трябва да изготви и график за
поддръжка.
Концесионерът следва да осигури сертификати за енергийна ефективност на обществените
сгради или за ново строителство и нови наети помещения, съгласно изискванията.
Концесионерът следва да се съобразява с евентуалните препоръки посочени в сертификатите за
енергийна ефективност.
10. Управление на околната среда
Концесионерът следва да гарантира, че на Летището се поддържа акредитирана система за
управление на околната среда по ISO 14001. Концесионерът следва да гарантира изпълнение на
следните подобрения:


Изготвяне на писмени процедури, покриващи всички екологични аспекти и въздействия
съгласно Приложимите Е&С Стандарти.



Обучение на съответните служители на Летището относно процедурите за опазване на
околната среда.
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II. Здраве и безопасност
1. Управление на здравословните и безопасни условия на труд
Както се изисква от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и в съответствие с
Приложимите Е&С Стандарти, Концесионерът следва да разработи политика за здравословни и
безопасни условия на труд („Политиката за здравословни и безопасни условия на труд“),
която трябва да бъде преразглеждана най-малко веднъж годишно или в случай на значителни
промени в дейностите на Летището. Политиката трябва също така да бъде подписана от
изпълнителния директор на Концесионера, за да демонстрира ангажираност от страна на
ръководството на Летище София. Тази Политика за здравословни и безопасни условия на труд
трябва да включва структура за здравословни и безопасни условия на труд на Летището, която
ясно очертава ролите и отговорностите в областта на здравето и безопасността (включително
тези на вътрешния персонал и външните консултанти). Освен това трябва да се осигурят
адекватни и компетентни ресурси за дейностите, свързани с осигуряването на здравословни и
безопасни условия на труд, като се определи и старши мениджър, който да наблюдава тези
дейности в рамките на Летището.
Концесионерът следва да разработи, внедри и поддържа официална система за управление на
здравословни и безопасни условия на труд („Системата за управление на здравословни и
безопасни условия на труд“), която да се прилага на Летището. Предвид ползите,
Концесионерът следва да обмисли акредитирана система като ISO 45001, която ще изисква не
само вътрешен, но и външен одит на системата, за да се гарантира спазването на процедурите.
Като част от официалната система за управление, Концесионерът следва да е напълно наясно с
всички рискове, свързани с експлоатацията на Летището и в съответствие със Закона за
здравословни и безопасни условия на труд, за да гарантира наличието на адекватен контрол, като
по този начин осигурява безопасна и здравословна работна среда както за служителите, така и за
трети страни. Концесионерът следва да разработи регистър на риска, за да осигури извършването
на оценки на риска за всички дейности, представляващи рискове, като оценките на риска се
преразглеждат ежегодно или в случай на значителни промени. Всички оценки на риска трябва да
се извършват от подходящо обучени лица, като се правят консултации и със служителите, които
извършват въпросните дейности.
В допълнение към оценката на дейностите или общите рискове, Концесионерът следва да
гарантира наличието на процедура за оценка на излагането на въздействие от Опасни вещества,
професионалното излагане на въздействия (например шум и вибрации), работно оборудване и
високорискови работни места / дейности (напр. работа на високи места, работа с електричество
и работа в ограничени пространства) и всички необходими мерки за осигуряване на безопасна
работа в тези области или с оборудване / вещества.
Тъй като на Летището работят повече от 50 души, Концесионерът следва да гарантира
продължаването на работата на комитета по условия на труд („Комитета по условията на
труд“). Съгласно член 29 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, посоченият
комитет следва да изпълнява следните задачи:
i)

да обсъжда цялостната дейност за опазване здравето на служителите и гарантиране
на тяхната безопасност, както и предлагане на мерки за подобрение на всеки три
месеца;

ii)

да обсъжда резултатите от оценката на риска и анализа на здравния статус на
служителите, включително амбулаторните листове и резултати от изследвания;
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iii)

да обсъжда промените в оборудването, технологиите, условията на труд и средата
и предлагане на мерки за опазване здравето на служителите и осигуряване на
тяхната безопасност;

iv)

да провежда изследвания за удовлетворяване на изискванията на условията за
безопасна и здравословна работна среда;

v)

да наблюдава състоянието на професионалните заболявания; и

vi)

да участва в разработването на информационни и обучителни програми за
условията и проблемите на служителите свързани с безопасността и
здравословната работна среда.

Законът за здравословни и безопасни условия на труд също изисква от Концесионера да
представя на инспекцията по труда годишни доклади свързани със здравословните и безопасни
условия на труд (както този термин е определен в Законодателството).
Концесионерът следва също така да разработи Процедура за контрол на Изпълнители, като това
следва да включва въвеждане на регистър на Изпълнителите и проучване на съществуващи и
нови изпълнители, за да се гарантира компетентността им. Изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд и изискваните минимални стандарти (включително ргистър на
злополуките) от всеки подизпълнител, работещ в рамките на Летището, следва да бъдат
включени във всякакви задания за всякакъв род работи по договор, извършвани в Обекта на
Концесията. Всички Изпълнители следва да предоставят оценки на риска и да представят
методите, които ще бъдат прилагани, на служителите, отговорни за здравословните и безопасни
условия на труд, за одобрение преди да започнат работа на Летището. Подходящото обучение,
информация за пораждане на специфични за Летището / местоположението рискове и
необходимите мерки за тяхното смекчаване следва да се предоставят от Концесионера на всеки
изпълнител, работещ на Летището. Всякакви високорискови дейности следва да бъдат
извършвани само в рамките на разрешителния режим за работа.
Концесионерът следва да гарантира запазването на правото на пълен надзор над изпълнителите
на Летището по отношение на здравословните и безопасни условия на труд и да извършва
редовни одити, за да гарантира, че работата се извършва в съответствие с процедурите за
здравословни и безопасни условия на труд на Летището.
2. Обучение
Концесионерът следва да разработи и поддържа матрица за обучение на всички Служители на
Летището. Матрицата трябва да идентифицира изискванията за обучение за всяка позиция на
Служителите, като по този начин осигурява последователност на предоставената информация и
нивата на компетентност на всички Служители. Обучението трябва да включва инструктаж по
здраве и безопасност, който да разясни на Служителите специфичните опасности на обекта и
механизмите за контролирането им. Обучението трябва да обхване изпълнителите и при
необходимост посетителите.
В допълнение Концесионерът следва да гарантира, че цялото обучение ще бъде осъществено в
съответствие с матрицата, и че предоставеният учебен материал на Летището е подходящ. През
определени интервали от време или когато са установени проблеми, свързани със здравето и
безопасността трябва да се провежда опреснително обучение. Всички сертификати, особено във
връзка с акредитираните обучения, като например първа помощ, трябва да се съхраняват на
обекта.
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Следва да се гарантира, че когато Служителите се нуждаят от оперативни лицензи или
акредитирана подготовка, те се осигуряват от компетентен обучител.
3. Аварийно планиране / Пожарна безопасност
С цел бързо и ефективно справяне с извънредни ситуации и намаляване на последствията, които
биха могли да възникнат от тях, Концесионерът следва да разработи Авариен план на Летището,
въз основа на Бизнес плана, представен с Офертата. Той трябва да е в съответствие с
Програмата на ICAO за предотвратяване на аварии и Насоките на Групата на Световната банка
за околна среда, здраве и безопасност и да обхваща потенциалните въздействия както върху
Летището, така и върху по-широката площ. Планът трябва да включва следните аспекти:


Администриране (политика, цел, разпространение, дефиниции и др.)



Организиране на аварийни зони (командни центрове, медицински пунктове и др.);



Роли и отговорности;



Системи за комуникация



Процедури за спешна реакция



Ресурси за спешни случаи



Обучение и актуализиране



Контролни списъци (списък с роли и действия и контролен списък на оборудването); и



Непрекъснатост на работата и непредвидени обстоятелства.

Като минимум Концесионерът следва да осигури процедури за управление на тежки аварии
(включително инциденти на пистите), експлозия, пожар, химически разливи, сеизмични събития
и терористични атаки. Планът трябва също така да съдържа ясно разписани действия за
служителите, които те трябва да следват, както и да очертава конкретните отговорности на
ключовите служители. Аварийният план на Летището следва да включва план-схема на обекта,
включително местата за съхранение на опасни материали и аварийно оборудване.
Концесионерът следва да гарантира, че всички съответни служители са добре обучени и, когато
е необходимо, ще са достатъчно компетентни да поемат определени роли. Аварийният план на
Летището също следва да бъде проиграван периодично.
Концесионерът следва да пази копие от Аварийния план на Летището на обекта и да предостави
съответната информация на службите за спешна помощ / регулатора, съгласно изискванията.
Планът следва да бъде разработен след консултация със съответните служби за спешна помощ.
Предвид присъствието на трети лица, упражняващи дейности на Летището, планът трябва да
включва и разглежда основните опасности, които съществуват на обекта за третите лица в
границите на Летището. Планът трябва да бъде разпространен сред всички лица.
Въпреки, че има изградени системи за противопожарна безопасност на Летището,
Концесионерът трябва да е наясно, че не всички отговарят на настоящите стандарти за
безопасност. Концесионерът следва да направи преглед на системите за противопожарна
безопасност на обекта, за да оцени напълно съответствието с действащите разпоредби за
противопожарна безопасност и да определи областите, в които се изискват допълнителни мерки
за противопожарна защита.
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Концесионерът следва да гарантира разработването, въвеждането и поддръжката на аварийни
процедури за евакуация за Летището. Процедурите трябва да се тестват редовно и да се изменят,
според изискванията.
Следва също да се извършат оценки на риска от пожари. Тези оценки трябва да идентифицират
както съществуващите в момента рискове и необходими мерки за противопожарна безопасност,
така и необходимите допълнителни мерки. Актуализирането на системите за противопожарна
безопасност и процедурите, определени в оценките, следва да бъдат осъществявано
своевременно. Оценките следва да се преразглеждат редовно, през определени от степента на
риска интервали.
Осигуряването на пожарната безопасност и спасителни дейности по отношение на
въздухоплавателни средства е възложено с договор софийската противопожарна служба.
Съоръженията и оборудването обаче са отговорност на Концесионера, поради което следва да са
с изискваната спецификация. Концесионерът следва да гарантира, че обучението по пожарна
безопасност и спасителни дейности по отношение на въздухоплавателни средства е достатъчно
да покрие всички задължения съгласно условията на настоящия договор.
Поддръжката на противопожарното оборудване следва да се извършва в съответствие с
изискванията на производителя и законодателството. Докладите и протоколите за оценката и
поддръжката на противопожарното оборудване трябва да се съхраняват от Концесионера.
Както е планирано, Концесионерът следва да осигури изграждането на нова база за
противопожарна подготовка. Трябва да бъдат следвани съгласуваните предложения за
модернизиране на съществуващата Пожарна и спасителна станция (за обслужване на летища
категория 10 по спасителната пожарна категория на ИКАО, която може да обслужва найголемите самолети, включително А380) и разработването на нова тренировъчна противопожарна
база на север от пистите.
4. Професионална експозиция
Концесионерът следва да поддържа настоящото ниво на здравен мониторинг. Има разработена
програма за мониторинг на шума и общ мониторинг на здравето. Според изискванията на
законодателството, служителите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи.
В допълнение към здравния мониторинг, Концесионерът следва да наблюдава тенденциите в
професионалната заболеваемост, за да гарантира, че всички проблеми ще бъдат своевременно
разрешавани.
Оценките, включително тези за шум и вибрации, следва да бъдат преразглеждани в случай на
промени в дейностите, съоръженията или оборудването, или когато са идентифицирани нови
опасности. Всички допълнителни мерки за смекчаване на последиците следва да се осъществяват
въз основа на тези оценки.
Високорисковите зони следва да бъдат подходящо обозначени, за да може служителите и третите
лица да бъдат информирани за тяхното местонахождение, както и за необходимите контролни
механизми при работа или посещение на тези места.
Концесионерът следва да преразгледа съществуващия протокол, посочващ изискванията за
лични предпазни средства (ЛПС), и да гарантира, че той се прилага по подходящ хармонизиран
начин във всички отдели на Летището. Използването на ЛПС следва да бъде проследявано от
надзорните органи на Летището и от ръководството.
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5. Произшествия и инциденти
Концесионерът следва да продължи да следи и регистрира всички произшествия, злополуки и
инциденти, включително т,нар, почти-инциденти. Всички значими произшествия и инциденти
следва да бъдат адекватно проучени, за да се определи основната причина за тях и всички
корективни действия следва да бъдат изпълнявани своевременно.
Всички произшествия и инциденти следва да бъдат докладвани от Концесионера на Инспекцията
по труда (както е определено в Законодателството), съгласно изискванията.
Като част от системата за управление, Концесионерът следва да документира процедурата за
управление на докладването и разследването на произшествия / инциденти.
6. Сигурност
Концесионерът следва да оцени рисковете за сигурността на обекта чрез официална оценка на
риска за сигурността и да управлява сигурността съгласно наръчниците на Приложимите Е&С
Стандарти. Следва да бъде извършено следното:


Да бъдат идентифицирани, оценени и подредени по приоритет рисковете за сигурността
и мерките за реагиране;



Да се осмислят и да се отговори на всякакви опасения, изразени от потребителите на
Летището или от местната общност;



Да се определят подходящи мерки за сигурност и реагиране; и



При нужда да се коригират плановете за смекчаване на последиците и оперативните
ресурси.

Концесионерът следва също да разработи план за управление на сигурността („Планът за
управление на сигурността“), въз основа на Бизнес плана, представен с Офертата. В него
следва да бъдат описани функциите за сигурност, отговорностите, ресурсите, управлението и
прилагането им. Той следва да отговаря и на рисковете, установени в рамките на оценката на
риска за сигурността, и да включва всички съответни политики и процедури за сигурност. Освен
това следва да се включат и мерки за смекчаване на рисковете и въздействията върху общностите
и трети страни на Летището. Планът за управление на сигурността следва да бъде изготвен в
съответствие с международно признатите стандарти и процедури, включително Приложение 17
на ИКАО и Ръководството по сигурност и защита на гражданското въздухоплаване срещу актове
на незаконна намеса (Документ 8973).
Концесионерът следва да гарантира, че планът за оценка / управление на сигурността се
изпълнява от подходящо квалифициран специалист по сигурността след консултация със
съответните страни на Летището.
В случаите, когато Концесионерът използва услугите на външни фирми по сигурността или
директно наема служители по сигурността, той следва:


Да осигури подходящо проучване на персонала;



Да гарантира наличието на подходящи политики и процедури във връзка с
упражняването на сила от служителите по сигурността. Това следва да бъде подсилено
чрез обучение и ясни указания, предоставени на служителите по сигурността;



Да осигури подходящо обучение на служителите по сигурността, включително по
отношение на поведението на персонала и прилагането на сила;
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Да гарантира осигуряването на подходяща лични предпазни средства на служителите и
подходящо обучение за тяхното използване; и



Да извършва мониторинг, за да гарантира, че политиките и процедурите за сигурност
отразяват текущите дейности на Обекта на Концесията и се спазват от персонала на
обекта.

В случаите, когато Концесионерът предоставя на подизпълнители (външни фирми)
изпълнението на мерките за сигурност, той следва да гарантира запазването на пълния надзор
над доставчиците на услуги по сигурността, за да гарантира, че служителите ще бъдат подходящо
проучени, да контролира прилагането на сила, да осигури обучение, оборудване и мониторинг
на персонала по сигурността.
Концесионерът следва да ангажира обществените служби за сигурност (т.е. полицейските
служби), които отговарят за гарантирането на сигурността на Летището.
Концесионерът следва да осигури наличието на действащи механизми за разглеждане на жалби
/ оплаквания на Летището във връзка с проблеми, свързани със сигурността, или въз основа на
опасения, изразени от местните общности. Те трябва да включват метод за получаване, оценка и
докладване на жалбите, за да може да проследява последващите коригиращи действия.
7. Ангажиране на заинтересованите страни
Вече са извършвани консултации със заинтересованите страни, съгласно изискванията на
законодателството, т.е. по време на оценките на въздействието върху околната среда (ОВОС). В
допълнение, заинтересованите страни продължават да бъдат ангажирани от отдела за връзки с
обществеността; основният фокус е върху медиите, децата и уязвимите групи или индивиди.
Преди да поеме контрола, Концесионерът следва да е наясно с всички заинтересовани страни
(включително общности, изпълнители, настоящи получатели на субсидии като благотворителни
организации, подпомагащи лицата с увреждания, настоящи получатели на дейности отнасящи се
до Връзки с обществеността) и да разработи стратегия за ангажиране на заинтересованите
страни, формализирана в план за ангажиране на заинтересованите страни, да заложи цели и да
определи как да се постигне ангажираността / участието на заинтересованите страни.
Ангажирането на заинтересованите страни ще се осъществява в съответствие с наръчниците за
Приложимите Е&С Стандарти. Следното трябва да бъде включено:


Оповестяване на информация - Концесионерът следва да предоставя точна и адекватна
информация, за да ангажира всички заинтересовани страни и по-специално потенциално
засегнатите общности. Комуникацията следва да се осъществява през целия период на
проект, дейност или период на наблюдение и ясно да информира общностите за
рисковете и въздействията, които могат да ги засегнат или се отнасят до тях.



Консултации - Концесионерът трябва да създаде система, която да позволява
двупосочна комуникация. Консултациите трябва да се провеждат не само за да отговорят
на правно изискване, но и като начин за управление на проблемите, което е благоприятно
за всички страни.



Управление на жалбите: Концесионерът следва да създаде механизъм за приемане на
жалби, за да улесни адресирането на съображенията и жалбите на засегнатите общности
свързани с екологичните и социални последици от дейността на Концесионера.
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Мониторинг - Концесионерът следва да следи ангажираността на заинтересованите
страни и да предприема коригиращи действия, когато това е необходимо.

Концесионерът следва да продължи да информира представителите на медиите, за да информира
широката публика относно събитията и проектите за развитие на Летището. Освен това
Концесионерът следва да въведе система(и) за получаване на обратна информация от
заинтересованите страни, която ще позволи на Летището да управлява и следи екологичните и
социалните въздействия. Съществуват различни възможности, включително социални медии,
онлайн анкети, електронна поща, срещи или комисии.
Както беше отбелязано по-горе, Концесионерът следва да работи в съответствие с най-добрите
практики и да продължи да се ангажира и да се консултира с представители съседните на
Летището райони по отношение на шума. Това помага да се намалят оплакванията и да се
улесняват предложенията за намаляване на шума, докато Летището се разраства.
Концесионерът следва да докладва за напредъка по изпълнението на екологични и социални
дейности, както и такива, свързани със здравето и безопасността и въпроси, които процесът на
консултация или механизмът за подаване на жалби са идентифицирали като проблем за
заинтересованите страни, чрез изготвянето и публикуването на официални годишни доклади.
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ПРИЛОЖЕНИЕ A – Екологично законодателство
Моля, имайте предвид, че представеният по-долу списък не е изчерпателен по отношение на приложимото екологично и социално законодателство.
Тази таблица включва само ключовите нормативни изисквания (както могат да бъдат изменяни или заменяни впоследствие), които трябва да се
спазват от Концесионера. Както е посочено в Концесионния договор, от Концесионера се изисква да спазва и да се ръководи от Приложимите Е&С
Стандарти. Това законодателство може също така да е допълнително развито чрез подзаконови нормативни актове.

Тема

Международно законодателство

Европейско законодателство

Национално законодателство

Оценка на
въздействието
върху
околната
среда

Приложими за всички теми:

Директива 2011/92 на ЕС относно оценката на
въздействието на някои публични и частни
проекти върху околната среда (кодификация на
директивата на ЕС от 1985 г.), изменена

Закон за опазване на околната среда от
2002 г.

Директива 2002/49/ЕО относно оценката и
управлението на шума в околната среда

Закон за защита от шум в околната среда,
допълнен от редица наредби
 Закон за опазване на околната среда от
2002 г.
 Закон за отговорността за
предотвратяване и отстраняване на
екологични щети*
 Закон за почвите
 Закон за опазване на околната среда от
2002 г.
 Наредба реда и начина за съхранение на
опасни химични вещества и смеси
 Закон за опазване на околната среда от
2002 г.
 Закон за водите, допълнен от редица
наредби

Шум
Замърсяване
на почвите и
подземните
води
Съхранение
на опасни
вещества
Вода и
отпадъчни
води

Екваториални принципи
Стандарти за изпълнение на Световната
банка / МФК
Общите насоки на Световната банка по
отношение на ОСЗБ (Околна среда,
здравето и безопасността) и насоки за
летища
Изисквания на ЕБВР за изпълнение

Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета от 21 април 2004 г. относно
екологичната отговорност по отношение на
предотвратяването и отстраняването на
екологични щети
Директива Севезо III (2012/18/ЕС)

 Директива 2000/60/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета за създаване на рамка за
действие на Общността в областта на
политиката за водите
 Директивата за подземните води 2006/118/EC
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Тема

Екологични
разрешителни

Качество на
атмосферния
въздух и
емисии във
въздуха

Изменение на
климата и
енергия

Международно законодателство

Европейско законодателство
Национално законодателство
 Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември
1998 г. относно качеството на водите,
предназначени за консумация от човека
 Директива 96/61/ЕО относно комплексно
 Закон за опазване на околната среда от
предотвратяване и контрол на замърсяването
2002 г.
 Директива (ЕС) 2015/2193 на Европейския
 Закон за ограничаване на изменението
парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г.
на климата
за ограничаване на емисиите във въздуха на
определени замърсители, изпускани от средни
горивни инсталации
 Директива 2008/50/ЕО относно качеството на Закон за чистотата на атмосферния въздух
атмосферния въздух и за по-чист въздух за
Европа
 Директива 2010/75/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета относно емисиите от
промишлеността
 Директива (ЕС) 2015/2193 на Европейския
парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г.
за ограничаване на емисиите във въздуха на
определени замърсители, изпускани от средни
горивни инсталации
 Директива 2009/126/ЕО относно Етап II на
улавянето на петролни пари
 Директива 2010/31/ЕС относно енергийните
 Закон за енергийната ефективност
характеристики на сградите
 Закон за ограничаване на
изменението на климата
 Директива на ЕС за търговия с емисии
2003/87/ЕО
 Регламент (ЕС) № 525/2013 относно
механизма за мониторинг и отчитане на
емисиите на парникови газове и за докладване
на друга информация на национално равнище
и на равнище ЕС, свързана с изменението на
климата
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Тема
Отпадъци

Опасни
материали

Международно законодателство

Европейско законодателство
 Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците
(Рамкова директива за отпадъците),
разработена с допълнителна Директива
относно специфични отпадъци
 Регламент 1069/2009 за животински субпродукти (регулираща отпадъците от
международен кетъринг)
 Регламент 1005/2009 относно вещества, които
разрушават озоновия слой (Регламент за
озоновия слой).
 Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския
парламент и на Съвета от 9 март 2011 година
за определяне на хармонизирани условия за
предлагането на пазара на строителни
продукти и за отмяна на Директива 89/1
Об/ЕИО на Съвета

Национално законодателство
Закон за управление на отпадъците

Наредба № 5 (2003 г.) за опазване на
околната среда от азбест.
Наредба за управление на строителните
отпадъци и за влагане на рециклирани
строителни материали

* Съгласно Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ), (обн., ДВ, бр. 43/2008 г., посл.
изм., бр. 58/2017г.), операторите (по смисъла на § 1, т. 19 от Допълнителните разпоредби на ЗОПОЕЩ), които извършват дейности по
Приложение № 1 към чл. 3 т. 1 от ЗОПОЕЩ, следва да изпълняват изискванията на закона и подзаконовата нормативна уредба към него,
в т.ч.:
 Подаване/актуализиране на информацията за вписване в публичния регистър, съгласно Наредбата за публичния регистър на
операторите, които извършват дейности по приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от ЗОПОЕЩ (Наредбата) (обн. ДВ бр. 109/23.12.2008
г. изм. и доп., бр. 28/2016 г.). Представените данни следва да отговарят на обхвата и съдържанието, определени с Наредбата, в т.ч.
и на Указания относно предоставянето на информация за вписване в публичния регистър на операторите, които извършват
дейностите по приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от ЗОПОЕЩ , публикувани на интернет страницата на МОСВ.
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 Операторът трябва да актуализира информацията, вписана в публичния регистър на операторите, които извършват дейности по
Приложение № 1 на ЗОПОЕЩ.
 Операторът следва да изготви собствена оценка на възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или
причинени екологични щети, по смисъла на Наредба № 1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи
от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите на тяхното изпълнение (обн. ДВ бр. 96/07.11.2008 г.) и представяне на
контролния орган по ЗОПОЕЩ при поискване.
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