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Съкращения, използвани в доклада  

ОцО Оценяващ орган (AsBo) 

ОПБ Общи показатели за безопасност (CSI) 

ОМБ Общи методи за безопасност (CSM) 

ОКБ Общи критерии за безопасност (CST) 

ОпО Определен орган (DeBo) 

ЛОП Лице, отговорно за поддръжката (ECM) 

ЕЖА Европейска железопътна агенция (ERA) 

ЕРАДИС База данни на ЕЖА за оперативна съвместимост и безопасност (ERADIS) 

ERAIL База данни за безопасността на железопътния транспорт в Европейския съюз 

(European Railway Accident Information Links)   

НРПС Национален регистър на превозните средства (NVR) 

УЖИ Управител на железопътна инфраструктура (IM) 

ЖИ Железопътна инфраструктура (RI) 

ЖП Железопътно предприятие (RU) 

НОР Национален орган за разследване (NIB) 

НО Нотифициран орган (NoBo) 

НКС Национална контролна стойност (NRV) 

НОБ Национален орган за безопасност (NSA) 

НОР Национален орган за разследване (NIB) 

НПБ Национално правило за безопасност (NSR) 

ДЖБ Директива за железопътна безопасност 2004/49/EO (RSD) 

ДОС Директива за оперативна съвместимост 2008/57/ЕО (IOD) 

ТСОС Техническа спецификация за оперативна съвместимост (TSI) 

СУК Система за управление на качество (QMS)  

ГДБ Годишен доклад за безопасност (ASR) 

ЕС Европейски съюз (EU) 

ЕК Европейска комисия (EC) 

МТИТС Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения 

(MTITC)  

ИАЖА Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ (RAEA) 

ГДЖИ Главна дирекция „Железопътна инспекция" към ИАЖА (DGRI) 

ДП НКЖИ Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“   

(NRIC SE) 

БДЖ Български държавни железници (BDZ) 

СБ Сертификат за безопасност (SC) 

УБ Удостоверение за безопасност (SA) 
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A.       УВОД  

А.1.      Цел, обхват и адресàти на доклада 

1. Целта на този доклад е да  се направи оценка за 

постигнатите общи критерии за безопасност и да се 

осигури мониторингът върху общото развитие на 

безопасността на железопътния транспорт в Република 

България в съответствие с чл. 5 от Директива 2004/49/ЕО 

относно безопасността на железопътния транспорт в 

Общността (ДЖБ).  

2. Обхватът на доклада съответства на изискванията на член 18 от ДЖБ. Той съдържа 

информация за: развитието на безопасността и общите показатели за безопасност (ОПБ) в 

железопътния транспорт на България през 2014 г.; дейността по издаване, подновяване, 

изменяне или отнемане на сертификати и разрешителни за безопасност; натрупания опит от 

упражняването на надзор върху управители на инфраструктури (УИ) и железопътни 

предприятия (ЖП); важните промени в националното законодателство; дерогации, за които е 

взето решение съгласно член 14а, параграф 8 от ДЖБ относно прилагането на алтернативни 

мерки при сертифициране на лица, отговорни за поддръжката (ЛОП) на превозни средства. 

Настоящият доклад е изготвен по образеца на годишните доклади за безопасност 

(ГДБ) на Националните органи по безопасност (НОБ), одобрен през 2013 г. от Мрежата на 

НОБ на държавите членки (ДЧ) на Европейския съюз (ЕС).  

3. Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” (ИАЖА) е национален орган 

по безопасността в железопътния транспорт съгласно чл. 6, ал. 3 от Закона за железопътния 

транспорт (ЗЖТ). Седалището на ИАЖА е в София, а на нейните регионални звена  - в 

София, Пловдив и Горна Оряховица. 

Информацията за ОПБ е изготвена на база данните, получени от годишните доклади 

за безопасност (ГДБ) на управителя на националната железопътна инфраструктура (ДП 

НКЖИ) и железопътните предприятия, притежаващи сертификат за безопасност за 

извършване на провоз на пътници и/или товари за България. 

4. Освен за Европейската железопътна агенция (ЕЖА), настоящият доклад е 

предназначен за: МТИТС, националния орган за разследване, управителите на железопътни 

инфраструктури, железопътните предприятия (в т.ч превозвачите и лицата, отговорни за 

поддържане на превозни средства), нотифицираните органи (NoBo) и определени органи 

(DeBo), оценяващи органи (AsBo), специализирани обучаващи институции (университети, 

институти, училища, колежи, професионални и квалификационни центрове, школи и др.), 

професионални сдружения, съюзи, юридически и физически лица от страната и чужбина, 

извършващи, или възнамеряващи да извършват, железопътни дейности на територията на 

България. 

Този доклад е публикуван в базата данни ERADIS на ЕЖА в раздел „НОБ § НОР 

доклади“ и на уебсайта на ИАЖА в раздел „Национален орган по безопасност”. 

 

А.2.   Значителни организационни промени, засягащи НОБ 

През 2014 г. в ИАЖА не са извършени значителни организационни промени, както и 

значителни законодателни или външни организационни промени, оказали въздействие върху 

отговорностите на ИАЖА, като НОБ. 

 

 

 

apis://Base=APEV&CELEX=02004L0049&ToPar=Art14а_Par8&Type=203/
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B.    ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА 

И СТРАТЕГИЯТА 

B.1.  Основни изводи за отчетната година 

   Общи показатели за безопасност (вж. също 

Приложение А към доклада): 

1. Показатели за безопасност, свързани с 

произшествия: 

През отчетната 2014 г. се наблюдава тенденция за 

влошаване на основните показатели за безопасност, свързани с произшествия, а именно: общ 

брой значителни произшествия (58), общ брой тежко ранени лица (45) и общ брой убити 

лица (23). 

1.1. Стойността на показателя (N00) за общия брой „значителни произшествия“
1
 през 

2014 г. е нараснала до 58 бр. През предишните пет години стойностите му са: 48 бр. (2009), 

39 (2010), 74 (2011), 48 (2012) и 33 (2013). Най-голям дял от регистрираните през 2014 г. 

значителни произшествия е на произшествията с лица, с участието на движещ се подвижен 

железопътен състав (ПЖПС), с изключение на самоубийствата и опитите за самоубийство, 

съответно 37 бр. Следващите по тежест са произшествията на прелез, вкл. произшествия с 

пешеходци на прелез (11 бр.).  Най-малък е дела на  дерайлиранията на влакове и 

сблъскванията на влак с жп возило, вкл. с препятствие в рамките на строителния габарит, 

съответно 6 бр. и 4 бр.  

1.2. ОПБ за броя убити (ТК00) и тежко ранени лица (TS00) през 2014 г. бележат ръст в 

сравнение с 2013 г. През 2014 г. убитите лица са общо 23, докато в предходните пет години 

те са били: 12 (2013), 21 (2012), 37 (2011), 16 (2010) и 28 (2009). През 2014 г. тежко ранените 

лица са 45, докато в предишните пет години те са били: 21 (2013), 32 (2012), 42 (2011), 22 

(2009 и 2010).    

1.3. През 2014 г. произшествията с най-голям брой убити и тежко ранени лица за 

отделните рискови категории, посочени в чл. 7, параграф 4, букви а) и б) от Директива 

2004/49/ЕО са следните: 

 За рискова категория „Пътници“
2
 

На 07.05.2014 г. на железопътен прелез на км. 101+227 в междугарието Белово – 

Септември пътнически влак № 10113 на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД се сблъсква с 

тежкотоварен камион вследствие, на което е убит 1 пътник и тежко ранени са други 4 

пътника и 1 ползвател на прелеза (шофьорът на камиона).   

 За рискова категория „Служители“
3
 

На 12.07.2014 г. в гара Калояновец дерайлира пътнически влак № 8601 на „БДЖ-

Пътнически превози“ ЕООД вследствие, на което е убит 1 служител (локомотивният 

машинист - първо лице), а тежко ранени са 4 служители (локомотивният машинист - второ 

лице; началникът на влака, един от влаковите кондуктори и началник влак, пътуващ без 

служба във влак № 8601) и 4 пътника.  

 

                                                 
1
 „Значително произшествие“ означава всяко произшествие с участието на най-малко едно движещо се железопътно возило, с резултат 

най-малко едно загинало или тежко ранено лице, или значителни щети по подвижния състав, коловоза, други съоръжения или околната 

среда, или значително нарушаване на движението, с изключение на произшествия в ремонтните заводи, складовете и депата (т. 1.1 от 

Допълнението към Приложение I на ДЖБ).  
2
 „Пътник" е всяко лице с изключение на персонала на влака, което пътува с железопътно превозно средство. В статистиката на 

произшествията се включват и пътници, опитващи се да се качат на движещ се влак или да слязат от него (т. 1.12 от Допълнението към 

Приложение I на ДЖБ). 
3
 „Служител или изпълнител" означава всяко лице, чиято трудова дейност е свързана с железница и се намира на работа по време на 

произшествието, включително персонала на изпълнителите, самостоятелно заетите лица, наети като изпълнители, влаковата бригада и 

лицата, работещи с подвижния състав и инфраструктурните съоръжения (т. 1.13 от Допълнението към Приложение I на ДЖБ). 
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 За рискова категория „Ползватели на прелези“
4
 

На  04.01.2014 г. на железопътен прелез на км. 29+415 в междугарието Долна 

махала – Баня пътнически влак № 82206 на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД се сблъсква с 

лек автомобил. В резултат на удара са убити 2 ползватели на прелеза и други 2 ползватели са 

тежко ранени (всички пострадали са пътували в лекия автомобил). 

 За рискова категория „Лица без разрешение за ползване на железопътни 

съоръжения (нарушители)“
5
  

През 2014 г. при 15 единични произшествия са убити 15 „нарушители“. 

Регистрирани са още  14 тежко ранени „нарушители“ при други 14 единични произшествия. 

 За рискова категория „Други“
6
 

През 2014 г. няма убити или тежко ранени „други” лица.  

1.4. Подробности за убитите и тежко ранени лица по време на регистрираните през 

2014 г. значителните произшествия, разделени според отделните рискови категории лица. 

 За рискова категория „Пътници“: 

През 2014 г. при произшествия са убити 2 пътници при общо две произшествия. 

Единият от тях единият е загинал на 18.01.2014 г. в междугарието Пордим - Левски след 

скачане по време на движение от пътнически влак № 2613, а другият на 07.05.2014 г. на жп 

прелез на км 101+227 в междугарието Белово – Септември вследствие на сблъскване на 

пътнически влак № 10113 с тежкотоварен камион. Регистрирани са 15 тежко ранени пътници 

при общо девет произшествия. Осем от тях са пострадали в двете най-тежки произшествия 

през 2014 г. по отношение на убити и тежко ранени лица, накратко описани по-горе 

(дерайлирането на пътнически влак в гара Калояновец на 12.07.2014 г. и сблъскването на 

пътнически влак на прелез в междугарието Белово – Септември на 07.05.2014 г.). Другите 

седем тежко ранени пътници са пострадали след скачане или падане от движещ се влак. 

 За рискова категория „Служители“: 

През 2014 г. е регистрирано едно тежко произшествие със „служители“ в резултат, 

на което е убит 1 служител, а други 4 са тежко ранени, вследствие на дерайлиране на влак на 

12.07.2014 г. в гара Калояновец (произшествието е описано по-горе). 

 За рискова категория „Преминаващи през железопътен прелез (ползватели)“: 

През 2014 г. са убити 5 преминаващи през железопътен прелез. Регистрирани са 12 

тежко ранени преминаващи през железопътен прелез при  общо девет произшествия. 

 За рискова категория „Лица без разрешение за ползване на железопътни 

съоръжения (нарушители)“:  

През 2014 при произшествия са убити 15 лица без разрешение за ползване на 

железопътни съоръжения. Регистрирани са 14 тежко ранени лица без разрешение за ползване 

на железопътни съоръжения при общо 14 произшествия. 

 За рискова категория „Други“: 

През 2014 г. няма убити или тежко ранени „други” лица  

2. Показатели за безопасност, свързани с опасни товари: 

През 2014 г. не са регистрирани произшествия при превоз на опасни товари. 

 

                                                 
4
 „Ползвател на прелез" означава всяко лице, което използва прелез, за да пресече железопътната линия с някакво превозно средство или 

пеша (т. 1.14 от Допълнението към Приложение I на ДЖБ). 
5
 „Лица без разрешение за ползване на железопътни съоръжения (нарушители)" са всички лица, намиращи се в железопътни обекти, в 

които такова присъствие е забранено, с изключение на преминаващите през железопътен прелез (т. 1.15 от Допълнението към Приложение 

I на ДЖБ). 
6 "Други (трети страни)" са всички лица, които не попадат в определенията за "пътници", "служители, включително персонал на 

подизпълнители", "преминаващи през железопътен прелез" и "лица без разрешение в железопътни обекти".  
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3. Показатели за безопасност, свързани със самоубийства: 

През 2014 г. са регистрирани 29 бр. самоубийства, докато в предишните пет години те 

са били, както следва: 17 (2013), 33 (2012), 27 (2011), 18 (2010) и 19 (2009). 

 

4. Показатели за безопасност, свързани с предпоставки за произшествия: 

През 2014 г. показателите за безопасност, свързани с предпоставки за произшествия 

са намалели с около 34% в сравнение с предходната 2013 г. Значително намаление (с ок. 

99%) се наблюдава при показателя „Повредени колела на експлоатирания подвижен 

железопътен състав (ПЖПС)”. 

 

5. Показатели за изчисляване на икономическото въздействие на произшествията: 

През 2014 г.  при показателя за „Икономическо въздействие само от значителни 

произшествия“ (С10) се наблюдава увеличение с над 51% в сравнение с 2013 г. Това се 

дължи на увеличения брой значителни произшествия, убитите и тежко ранените при тях. 

В сравнение с данните от 2013 г., през 2014 г. има значително увеличение при 

показателите „Закъснения на пътнически влакове“ (с ок. 60%) и „Закъснения на товарни 

влакове“ (с ок. 120 %). Това е вследствие от увеличения общ брой значителни произшествия 

в сравнение с 2013 г. 

  

6. Показатели за безопасност, свързани с техническата безопасност на инфраструктурата 

и нейното приложение. 

       През 2014 г.  се наблюдава намаляване с 3% на коловозите в страната с „Автоматична 

защита на влаковете (АЗВ)“. С 2% са намалени влак км с ползване на действащи системи за 

АЗВ. При общия брой активно обезопасени железопътни прелези се наблюдава намаляване с 

около 3 %. При жп прелези с автоматична защита от страна на ползвателите се наблюдава 

намаление с 35%. При жп прелези с автоматична защита и предупреждение от страна 

ползвателите, както и автоматична защита от страната на релсовия път се наблюдава 

увеличение с около 16%. При жп прелези с ръчно задействана защита от страна на 

ползвателите се наблюдава намаление с около 10%. При  общия брой на жп прелези с 

пасивно обезопасени железопътни прелези се наблюдава увеличение с около 4%. 

 

7. Показатели, свързани с управление на безопасността.  

През 2014 г. се наблюдава увеличение на броя на проведените през годината 

вътрешни одити на системите за управление на безопасността (СУБ) в УЖИ и ЖП. 

Наблюденията на НОБ показват, че УЖИ (НКЖИ) и ЖП, които са внедрили в предприятията 

си някой от групата стандарти на системата за управление на качеството ISO 9001, редовно 

провеждат вътрешни одити на техните СУБ. При  отделни ЖП са констатирани пропуски в 

тази дейност.  

 

B.2. Национална стратегия по безопасност, програми и инициативи 

Националната транспортна политика на Република България е от изключителна 

значимост за повишаване конкурентоспособността на националната икономика и за 

обслужване на населението. Развитието на транспортния сектор е от съществено значение за 

утвърждаването на външнотърговските връзки на страната и на туризма. Освен това, 

българската транспортна политика напълно подкрепя целта за устойчива, благоприятна за 

околната среда железопътна транспортна система. Оценките на въздействието върху 

околната среда (ОВОС) в България са задължителни елементи на решенията за проекти за 

изграждане и/или рехабилитация на железопътна инфраструктура, които са финансирани от 

европейските фондове, държавния бюджет, а също и от международните финансови 

институции. 
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Националната стратегия за безопасност на Република България е включена в 

Стратегията за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г., 

издадена от МТИТС през 2010 г. В нея са описани задълженията на държавата по отношение 

на разработването, съгласуването и провеждането на политика за повишаване на 

безопасността и сигурността във всички видове транспорт и на транспортната система като 

цяло. Стратегията посочва важната роля на определянето и контрола върху прилагането на 

техническите стандарти за планиране, проектиране, изграждане, поддържане и експлоатация 

на транспортната инфраструктура с оглед осигуряване на  безопасност за потребителите, 

еднородност и техническа съвместимост на мрежите. 

Първото и безусловно условие на обществото по отношение на устойчивото развитие 

на транспорта е съхраняването на човешкия живот, т.е. безопасността на движението. 

Безопасният превоз на пътници и товари е основна задача на транспортния процес. 

Значението на въпросите на сигурността и безопасността се засили значително в последните 

години, предвид нестабилната международна обстановка и повишената опасност от 

терористични действия в международен аспект.  

Железопътният сектор на България играе важна роля в запазването и увеличаването 

на икономическата и социална стабилност на страната, чрез предоставяне на екологичен, 

ефективен и надежден транспорт. Неговата мисия е да спомага за балансираното регионално 

развитие, интегрирайки най-отдалечените региони, намалявайки броя на пренаселените зони 

в градските агломерации. Общественият транспорт допринася също така за гарантиране на 

еднаква възможност на гражданите при достигане на работните места, места за култура и 

забавления.  

Функциите на ИАЖА като НОБ и критерии за вземане на решения са описани в 

стратегия за надзор на агенцията. 

ИАЖА предприема действия за наблюдение на осигуряването на безопасността от 

ЖП или УЖИ в съответствие със законовото задължение да използват система за управление 

на безопасността, за да се гарантират контрол върху всички рискове, свързани с дейностите 

им, включително осигуряването на поддръжката и материали, както и използването на 

подизпълнители.  ИАЖА следи за прилагането на Регламент (ЕС) № 1078/2012
7
.  

Оперативна програма „Транспорт" (ОПТ) 2007-2013 и 

Оперативна програма „Транспорт и транспортна 

инфраструктура"(ОПТТИ) 2014 - 2020 г.  

Една от основните програми за развитие на 

Tрансевропейската транспортна мрежа за постигане на 

устойчивост на българската транспортна система, част от която е  

железопътната система, е ОПТ 2007-2013, продължена с ОПТТИ 

2014-2020. Тя е една от седемте оперативни програми на 

Република България, финансирани от Структурните и Кохезионни фондове на ЕС. ОПТ е 

оперативната програма с най-голям бюджет в България - над 2 млрд. евро.  

 Стратегията на ОПТТИ 2014-2020 осигурява приемственост и логична 

последователност на инвестициите от програмния период 2007-2013 г., което гарантира 

завършването на направленията, в които вече е инвестирано. В програмата са формулирани 

следните приоритетни оси:  

1. „Развитие на ЖИ по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа”.  

2. „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” 

Трансевропейска транспортна мрежа”.  

3. „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на 

устойчив градски транспорт”.  

                                                 
7
 Регламент (ЕС) № 1078/2012 на Комисията от 16 ноември 2012 г. относно прилагането на общ метод за безопасност за осъществяване на 

процеса на наблюдение от железопътните предприятия и управителите на железопътна инфраструктура след получаването на сертификат 

или разрешително за безопасност, и от структурите, които отговарят за поддръжката. 
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4. „Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана 

инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на 

транспорта”.  

5. Техническа помощ. 

  Стратегията на ОПТТИ 2014-2020 е разработена и 

се основава на поредица от релевантни документи в унисон с 

приложимите Общностни и национални стратегии и 

политики. Тя е изготвена на базата на нуждите, дефинирани в 

анализа на текущото състояние на транспортния сектор, 

изработен за целите на програмата. Стратегията на ОПТТИ 

2014-2020 предвижда завършване на основни национални и 

Общоевропейски транспортни направления на територията 

на страната. Основните инвестиции се насочват по 

направления с напреднала степен на изпълнение, в основни линии финансирани по ОПТ 

2007-2013, целящо в максимална степен приключване на модернизацията им или тяхното 

доизграждане.  

 За ЖИ това е направлението Драгоман - София - Пловдив - Бургас. В рамките на ОПТ 

2007-2013 бяха финансирани и са в процес на приключване инвестиционни проекти по 

участъци от жп линиите София - Пловдив (участъка Септември - Пловдив) и Пловдив - 

Бургас (участъците Михайлово - Калояновец, Стара Загора - Зимница и Церковски - Бургас). 

Също в рамките на ОПТ 2007-2013 бяха финансирани и са в процес на приключване проекти 

за подготовка на строителство на инвестиционни проекти, допълващи направлението 

Драгоман - София - Пловдив - Бургас, а именно: участъците Пловдив - Оризово, Стралджа - 

Церковски, жп възли Бургас, Пловдив и София, както и участъците София - Елин Пелин - 

Ихтиман - Септември и Драгоман - София. В рамките на ОПТТИ 2014-2020 се предвиждат 

инвестиции в строителни работи по участъци от направлението Елин - Пелин - Пловдив - 

Бургас, а именно: участъците Елин Пелин - Ихтиман, Ихтиман - Септемри и оставащите 

участъци по линията Пловдив - Бургас (фаза 2), докато инвестициите в направлението 

Сръбска граница - Драгоман - София - Елин Пелин се предвижда да бъдат финансирани със 

средства от Механизма за свързаност на Европа (МСЕ).  

 Основните документи, свързани със стратегията на „ОПТТИ 2014-2020”, са :  

- „Стратегия „Европа 2020” за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж обуславя целите и приоритетите на ОПТТИ 

да бъдат в съответствие с целите на ЕС за постигане на 

икономическо, социално и териториално сближаване. ОПТТИ има 

принос и към трите стълба на стратегията с акцент към устойчив 

растеж за насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна 

икономика с по-ефективно използване на ресурсите, което 

съотнесено към транспортния сектор предполага модернизиране и 

изграждане на невъглероден транспортен сектор за постигане на 

повишена конкурентоспособност чрез комбинация от мерки като интелигентно управление 

на трафика чрез модерни навигационни и информационни системи за Черно море и река 

Дунав, подобрена логистика, стремеж към намаляване на емисиите на CO2 за автомобили, за 

авиационния и морския сектор, определяне на общи стандарти и развитие на необходимата 

инфраструктура, както и за ускоряване на изпълнението на стратегически проекти с висока 

добавена стойност за Европа, насочени към критически точки, в частност трансгранични 

отрязъци и интермодални възли.  

- „Национална програма за реформи” - национален документ, който се 

актуализира ежегодно в изпълнение на Стратегия „Европа 2020“.  
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- „Национална програма за развитие: България 2020” 

(НПР БГ2020) е водещият стратегически и програмен документ, 

който конкретизира целите на политиките за развитие на 

страната до 2020 г.  

- „Бяла книга „Пътна карта за постигането на Единно европейско транспортно  

пространство” включва мерки за осигуряване на растеж в транспорта и подпомагане на 

мобилността.  

- „Насоки за развитие на Трансевропейската 

транспортна мрежа” /Регламент (ЕС) № 1315/2013/ имат за цел 

да допринесат за устойчива мобилност на хора и BG 22 BG стоки и 

насърчаване развитието на вътрешния пазар и общата 

конкурентоспособност на Общността.  

- „Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.” 

– включва набор от приоритети, един от които има за цел да развие националната 

транспортна инфраструктура като част от Трансевропейската транспортна мрежа. - 

„Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.”[8] 

дефинира следните цели на националната транспортна политика: Постигане на 

икономическа ефективност Развитие на устойчив транспортен сектор Подобряване на 

регионалното и социално развитие и обвързаност Общата цел на ОПТТИ 2014-2020, както и 

на ОПТ 2007-2013, е „Развитие на устойчива транспортна система”, която съответства на 

посочените по-горе тематични цели. 

„Национален план за внедряване на Европейската 

система за управление на железопътния трафик (ERTMS)” 

През 2013 г. министърът на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията на България одобри „Стратегия за 

внедряване на ТСОС(и) за конвенционалната железопътна система в 

Република България (2013-2030)“, финансиран от ОПТ 2007-2013 г., 

приоритетна ос 5 „Техническа помощ“. Преди това, през 2012 г., той одобри актуализираните 

национални планове за внедряване на отделните ТСОС, както и „Национален план за 

внедряване на Европейската система за управление на железопътния трафик (ERTMS)”.    

Внедряването на Европейска система за управление на железопътния трафик 

(ERTMS) ще доведе до повишаване нивото на безопасност и сигурност в железопътния 

транспорт, във връзка с което е разработен и внедрен Национален план и стратегия на 

Република България за внедряване на ERTMS.  

„Стратегия за внедряване на техническите спецификации за оперативна 

съвместимост за конвенционалната железопътна система в Република България 2013-

2030 г.“, съдържаща 11 стратегии за отделните подсистеми, както и една обща стратегия 

(одобрени от министъра на МТИТС през 2013 г.). Обхванати са както ТСОС за 

конвенционална железопътна система, така и трансверсалните ТСОС, които се прилагат 

задължително както за конвенционални, така и за високоскоростни линии.  

За всяка от стратегиите има изготвени и одобрени актуализирани национални 

планове. „Стратегията за внедряване на Европейска система за управление на железопътния 

трафик (ERTMS) в Република България“ и „Националния план за внедряване на 

европейската система за управление на железопътния трафик (ERTMS)“ са одобрени от 

Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията през 2012 г. 

Отчитайки, че географският обхват на приложимост на ТСОС се разширява, тяхното 

внедряване следва да обхване не само коридорите по „основната“ мрежа и „разширената“ 

мрежа, а да бъдат прилагани на цялата територия на страната, т.е. с обхват цялата 

железопътна мрежа. 
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Инициатива на МТИТС във връзка с ILCAD (Международен ден за безопасно 

преминаване на железопътни прелези - 3 юни)  

През 2014 г. за шеста поредна година ДП НКЖИ се 

включи в мащабната инициатива Международен ден за 

безопасно преминаване през жп прелезите, който се провежда 

по инициатива на Международния съюз  на железниците (UIC) 

съвместно с железопътният и автомобилният сектор в повече от 

45 страни в света. Първият Международен ден за безопасно 

преминаване през железопътните прелези беше проведен на 25 

юни 2009 г. в 27 страни.  

Основната цел на инициативата е да покаже, че 

произшествията могат да бъдат избегнати, като се спазват 

правилата за движение и се ограничи опасното поведение на 

участниците в движението при преминаване през жп прелезите 

и пространството  около тях. 

  Разгънатата дължина на железопътната мрежа на 

Република България е 6 529 км. На територията на страната има 790 прелеза, стопанисвани 

от ДП НКЖИ, от които: с ръчни бариери – 140, с електрически бариери – 127, с автоматична 

блокировка – 108,  274 са с автоматична прелезна сигнализация (АПС). Индустриалните 

прелези са 165. 

Един от основните приоритети, като част от цялостната дейност на НКЖИ е 

обезпечаването на сигурността и безопасността при преминаване през жп прелези. 

Независимо от активното участие на ДП НКЖИ в различни кампании през годините в 

Международния ден за безопасно преминаване през жп прелези (ILCAD) през на 2014 г. са 

възникнали 21 произшествия на жп прелези, от които 11 са „значителни“. Основната  

причина за тях е нарушаване на правилата за безопасност от водачите на пътни превозни 

средства (ППС). Анализът на тези последни случаи потвърждава тенденцията за грубо 

неспазване на правилата за движение по пътищата от страна на водачите на ППС и 

незачитане на сигналите, които биват подавани от страна на ЖИ за забрана за преминаване 

през прелеза, поради приближаващ влак. Още по-тревожното е, че тези нарушения се 

извършват от професионални шофьори, предимно управляващи тежки камиони. 

Данните за значителните произшествия на жп прелези, регистрирани в България в 

периода от 2009 до 2014 г., са представени в табличен вид по-долу: 

Година Брой значителни 

произшествия на жп 

прелези 

Убити 

лица 

Тежко 

ранени 

лица 

Общо 

2009 5 4 1 5 

2010 10 9 10 19 

2011 7 2 9 11 

2012 15 7 15 22 

2013 11 3 12 15 

2014 11 6 16 22 

Основната цел при изпълнението на инвестиционната програма на ДП НКЖИ при 

съоръжаването на прелезите с всички необходими съвременни технически средства е 

намаляването на  смъртните случаи по железопътните прелези. Осъществяваната от 

Компанията финансова стратегия в тази насока се базира както на средствата, осигурявани от 

националния бюджет на Република България, така и от европейските фондове – ОПТ 

2007-2013 г. и ОПТТИ 2014-2020 г. 
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ДП НКЖИ полага усилия да намали инцидентите на жп прелезите в страната, като 

интензивно подменя прелезни устройства и изгражда еластични прелезни настилки, които да 

осигуряват  безпрепятствено и комфортно преминаване на моторните превозни средства 

(МПС) в района на прелезите. 

През последните години, в изпълнение на инвестиционната програма на ДП НКЖИ, 

бяха осъществени следните основни дейности по модернизация и повишаване на 

безопасността на железопътните прелези: 

 Изграждане на автоматични прелезни устройства 

През 2012 г. бяха построени и въведени в 

експлоатация 6 бр. автоматични прелезни устройства 

(АПУ), през 2013 г. – 35 броя и през 2014 г. нови 20 

броя 

С внедряването на тази съвременна апаратура се 

елиминира участието на  субективния човешки фактор 

за затваряне на прелеза, управлението е автоматизирано 

с високо ниво на надеждност; повишава се нивото на 

безопасността на движение и се намаляват експлоатационните разходи. Отпада също и 

необходимостта от поддръжка на ръчни бариерни инсталации, които са морално и физически 

остарели. 

 Привеждане на светофари прелезни шосейни (СПШ) в съответствие с изискванията на 

Наредба № 17 за регулиране движението по пътищата със светлинни сигнали, чрез 

подмяна с нови сигнали с трети фар с бавномигаща бяла светлина (Предназначението 

на този сигнал е да указва на участниците в движението, че АПУ е в изправност и, 

че към прелеза не приближава железопътно возило). 

Общият брой на прелезите, приведени в съответствие с изискванията на Наредба № 17 

за регулиране движението по пътищата със светлинни сигнали, е 232. През 2012 г. се 

подмениха СПШ на 18 жп прелеза, а през 2013 г. - на още 16. 

 Подмяна на съществуващи пътни датчици „къса електронна релсова верига” с нови 

съвременни технически средства - броячи на оси. 

През последните години с броячи на оси бяха оборудвани 78 прелеза. 

 Изграждане на постоянно видеонаблюдение на интензивните и проблемни прелези. 

С цел намаляване на пътнотранспортните произшествия на най-натоварените 

железопътни прелези в страната, НКЖИ работи и по изграждане на постоянно 

видеонаблюдение на интензивните и проблемни от тях. 

През 2013 и 2014 г. с такава апаратура бяха оборудвани общо 29 бр. жп прелези, 

оборудвани с АПУ. 

Чрез прилагане на гореизброените технически и организационни средства, се постига 

и намаляване на времето, през което прелезите са затворени за преминаване на ППС. 

При модернизацията и рехабилитацията на железопътните участъци 

Пловдив-Свиленград, Пловдив-Бургас и София-Пловдив, финансирани от ОПТ, се изграждат 

и ще бъдат изградени нови пътни съоръжения (надлези и подлези), с което се избягват 

пресичанията на едно ниво на железните пътища с автомобилните. 

За да бъдат ефективни предприетите от НКЖИ мерки, те трябва да вървят ръка за 

ръка с отговорността и спазването на правилата за движение от страна на водачите на ППС. 
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B.3. Обзор на предишната година 

 Структурите за управление на безопасността към УЖИ и ЖП оказват пълно 

съдействие на ИАЖА относно наблюдението и контрола върху общото развитие и 

подобряване на безопасността. До 10-о число на всеки месец те събират и обработват 

статистическата информация за ОПБ за предходния месец и я предоставят на ИАЖА и 

специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния 

транспорт в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 

Към тази информация се прилагат и заповедите и предписанията, свързани с безопасността 

на превозите, издадени за този период. 

 Основните направления, по които се работи, е повишаване на нивото на техническата 

поддръжка на подвижния състав и системите на железопътната инфраструктура, включващи 

подобряване на противопожарната безопасност на превозните средства и експлоатацията на 

националните системи за влакова диспечерска радиовръзка и автоматична локомотивна 

сигнализация (АЛС). 

През 2014 г. НОБ, прилагайки общия метод за безопасност за оценка на 

съответствието за получаване на сертификат за безопасност на железопътния транспорт, 

въведен с Регламент (ЕС) № 1158/2010, издаде СБ на две български ЖП (Булмаркет ДМ“ 

ООД и „Газтрейд“ АД), две чужестранни ЖП („Rail Cargo Austria” и „Rail Cargo Carrier”) и 

отне СБ на „Унитранском“ АД. На УЖИ през отчетната година не са издавани/подновявани 

или отнемани УБ. Повече подробности относно издадените от НОБ сертификати и 

удостоверения за безопасност на ЖП и УЖИ са представени в раздел Е към настоящия 

доклад. 

През 2014 г. ИАЖА проведе периодични изпити за проверка на знанията на всички 

служители на УЖИ, ЖП, собственици на индустриални клонове, заемащи длъжност по 

безопасността на жп превозите, които в България са над 14 000. Тези изпити се провеждат на 

всеки 4 години, съгласно изискванията на чл. 5, ал. 2 от Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за 

изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на 

правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с 

железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на 

проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите.   

Темите, по които се проверява компетентността на служителите, заемащи длъжност по 

безопасността на жп превозите са: 

1. правилата за движение на влаковете, маневрената работа и сигналите, подавани в 

железопътния транспорт; 

2. безопасност и техническа експлоатация на железопътната инфраструктура; 

3. сигнализациите, централизациите, блокировките и съобщителните връзки в 

железопътния транспорт; 

4. експлоатация на железопътните прелези. 

 

B.4 Главни насоки за следващата година  

През 2015 г. НОБ на България ще се фокусира върху поддържане на нивото на 

безопасността в участъци от железопътната инфраструктура, които са в процес на 

изграждане или модернизация на подсистемите на железопътната система. 

Друга важна насока в дейността на ИАЖА през 2015 г. е извършване на оценка на 

подадените заявления за издаване на разрешения за въвеждане в експлоатация на структурни 

подсистеми и ПЖПС. 

Следващата важна област, върху която НОБ ще се фокусира, е практическото 

прилагане на процедурите за оценка на риска при значителни структурни и функционални 

промени в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) № 402/2013 относно общия метод 

за безопасност за определянето и оценката на риска и за отмяна на Регламент (ЕО) № 

352/2009, считано от 21 май 2015 г. 
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Ключовите области на НОБ в сферата на железопътната безопасност през 2015 г., 

съгласно изискванията на чл.16(2) от ДЖБ, са следните: 

 Издаване, подновяване, изменяне или отмяна на сертификати и удостоверения за 

безопасност, проверка дали формулираните в тях условия и изисквания са спазени, 

както и дали УЖИ и ЖП оперират според изискванията на Общността или 

националното законодателство; 

 Надзорна дейност съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 1077/2012 и  

Регламент (ЕС) № 1078/2012; 

 Издаване на разрешително за въвеждане в експлоатация на структурните подсистеми, 

изграждащи железопътната система и проверка дали те се експлоатират и поддържат 

съгласно съответните основни изисквания; 

 Контрол, подкрепа и развиване на регулаторната рамка за безопасност, включително 

системата от национални правила за безопасност (НПБ); 

 Регистриране на превозните средства в Националния регистър на возилата (НРВ) и 

своевременно актуализиране на  информацията в регистъра. 

 

C.    РАЗВИТИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА 

C.1. Подробен анализ на последните тенденции 

 Анализ на данните на основните показатели за безопасност (вж. Приложение А).  

1. Показатели за безопасност, свързани с общия брой произшествия, общия брой 

значителни произшествия, убити и тежко ранени лица: 

 Както бе посочено в т. В.1 през 2014 г. бяха регистрирани следните стойности на 

показателите за безопасност, свързани със значителни произшествия, убити и тежко ранени. 

Стойностите на тези показатели за последните шест години са следните: 

Година Общ брой 

произшествия 

Общ брой 

значителни 

произшествия 

Убити  лица 

[брой] 

Тежко ранени 

лица [брой] 

2009 176 48 28 22 

2010 189 39 16 22 

2011 189 74 37 42 

2012 274 48 21 32 

2013 266 33 12 21 

2014 304 58 23 45 

 

Общ брой на регистрираните през 2014 г. произшествия, класифицирани по вид и 

региони, както следва: 

Вид на произшествието София Пловдив Г. Оряховица Общо 

Сблъсък на влак 69 53 40 162 

Дерайлиране на ПЖПС 15 14 9 38 

Произшествие на прелез 5 8 8 21 

Произшествие с хора 37 23 15 75 

Пожар в ПЖПС 1 3 2 6 

Други 0 2 0 2 

ВСИЧКО 127 103 74 304 
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2. Показатели за безопасност, свързани с предпоставки за произшествия: 

Стойностите на показателите за безопасност, свързани с предпоставки за 

произшествия през последните шест години са представени в горната таблица. 

3. Показатели за изчисляване на икономическото въздействие на произшествията: 

През 2014 г. показателите за „Икономическо въздействие само от значителни 

произшествия“ са се увеличили с около 51 % в сравнение с 2013 г. Това се дължи на 

увеличения брой значителни произшествия, убити и тежко ранените лица. 

Наблюдава се значително увеличение при показателите „Закъснения на пътнически 

влакове“ ( с ок. 65%) и „Закъснения на товарни влакове“ ( с ок. 120 %). Това е вследствие от 

увеличения общ брой значителни произшествия в сравнение с 2013 г. 

  

4. Показатели за безопасност, свързани с техническата безопасност на инфраструктурата 

и нейното приложение. 

През 2014 г. се наблюдава 3 % намаление на коловозите в страната с „Автоматична 

защита на влаковете (АЗВ)”. С 2 % са се намалили влак-км с ползване на действащи системи 

за АЗВ. При показателите за железопътни прелези  през 2014 г. са настъпили промени 

спрямо предходните години, които са били стабилни и е нямало съществени промени. С 2 % 

са намалели  общия брой активни и пасивни жп прелези; с 2 % са намалели  общия брой 

активни жп прелези(с автоматична защита и предупреждение от страна на ползвателите, 

както и автоматична защита от страна на железния път);  с 35 % са намалели  общия брой 

активни жп прелези (с автоматично предупреждение от страна на ползвателите); с 17 % са се 

увеличили общия брой активни жп прелези  (с автоматична защита и предупреждение от 

страна на ползвателите и автоматична защита от страна на железния път); с 10 % са намалели  

общия брой активни жп прелези с ръчно подавано предупреждение от страна на 

ползвателите; с 4 % са се увеличили общия брой пасивно обезопасени жп прелези. 
   

Година Процент 

железен 
път с 

действаща 

АЗВ 

Процент 

влак-км с 
ползване 

на 

действащи 
системи за 

АЗВ 

Общ брой 

активни и 
пасивни 

жп 

прелези 

Общ брой активни 

жп прелези (с 

автоматична защита 

и предупреждение 

от страна на 

ползвателите, и 

автоматична защита 

от страна на 

железния път) 

Общ брой 

активни прелези 

(с автоматично 

предупреждение 

от страна на 

ползвателите) 

Общ брой активни 

жп прелези (с 

автоматична 

защита и 

предупреждение от 

страна на ползвате-

лите и автоматична 

защита от страна 

на железния път) 

Общ брой 

активни жп 

прелези с ръчно 

подавано преду-

преждение от 

страна на 

ползвателите 

Общ брой 

пасивно 
обезопасен

и жп 

прелези 

Код на 

ОПБ Т01 Т02 Т03 Т06 Т08 Т10 Т12 Т14 

2009 11 21 819 - - - - - 

2010 11 21 815 669 131 354 184 146 

2011 11 21 788 654 161 315 178 134 

2012 11 22 783 646 172 303 171 137 

2013 16 24 785 648 187 322 139 137 

2014 13 22 771 632 120 386 126 142 

Година Брой 

повредени 

релси 

Брой 

деформирани 

коловози 

Брой неизправности в 

сигнализацията за 

движение от 

неправилната страна 

Брой 

задминавания 

на сигнали за 

опасност 

Брой 

повредени 

колела 

Брой 

повредени 

оси 

ОБЩО 

ОПБ код I01 I02 I03 I04 I05 I06 I00 

2009 185 6 0 3 0 0 194 

2010 69 1 0 0 1 29 100 

2011 71 1 0 4 2 16 94 

2012 82 0 0 4 27 14 127 

2013 83 0 0 16 76 5 180 

2014 102 1 0 16 1 4 124 
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5. Показатели, свързани с управление на безопасността.  

През 2014 г. се наблюдава увеличение на броя на проведените през годината 

вътрешни одити на системите за управление на безопасността (СУБ) от ЖП, лицензирани за 

превоз на товари и пътници. Наблюденията на НОБ показват, че УИ (ДП НКЖИ) редовно 

провежда вътрешни одити на своята СУБ, докато при ЖП са констатирани пропуски. До 

2011 г. няма данни УИ и ЖП да са провеждали вътрешни одити.  

Година Общ брой на проведените  

одити от УИ и ЖП  

Процент на проведените 

към планираните одити (%) 

2012 4 100 

2013 5 100 

2014 7 100 

C.2 Резултати от препоръките за безопасност  

Национален орган за разследване (НОР) в България е дирекция „Звено за разследване 

на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт” (ЗРПВВЖТ) към 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения (МТИТС).  

През 2014 г. от НОР са получени препоръки за безопасност във връзка със следните 

железопътни произшествия:   

1. Дерайлиране на товарен влак № 10530 на 28.03.2014 г. при транзитно преминаване по 

трети коловоз в гара Тодор Каблешков на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД. 
 

       
 

2. Удар на пътнически влак № 10113  на „ БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД с 

тежкотоварен автомобил „Скания“ с полуремарке  „Флигел“ на железопътен прелез на км 

101+227 в междугарието Белово – Септември на 07.05.2014 г. 

 

       
 

3. Дерайлиране на бърз пътнически влак № 8601 на „ БДЖ – Пътнически превози“ 

ЕООД, настъпило на 12.07.2014 г. в 15:17 часа при транзитно преминаване през гара 

Калояновец.  
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4. Удар на дизелов локомотив № 55078.0 на „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД с моторно 

превозно средство – лек автомобил „Seat Toledo“ на охраняем железопътен прелез на спирка 

Обеля на км 5+375 между гарите София – Волуяк, настъпило на 09.10.2014 г. 

 

      
5. Дерайлиране на товарен влак № 30561  на „Ди Би Шенкер Рейл България“ ЕООД при 

заминаване от четвърти коловоз на гара Зимница на стрелка № 11 на 23.12.2014 г. 
 

       
 

Препоръки за безопасност на НОР Мерки за безопасност Статус на 

прилагане 

След произшествието в гара Тодор Каблешков на 28.03.2014 г. 

1. Да се направи проучвания за доставка на 

апаратура за безразрушителен контрол с 

разширени възможности за по-прецизно 

откриване на дефекти по профила на релсите, 

стрелките и другите елементи на жел. път. 

 УЖИ (ДП НКЖИ) е предприел мерки за 

проучвания за доставка на апаратура, съгласно 

Закона за обществените поръчки (ЗОП). 

Изпълнена 

2.  Генералният директор (ГД) на ДП „НК 

ЖИ“ да разпореди завишаване на контрола и 

прецизността в работата на длъжностните 

лица свързани с извършване на 

безразрушителен  контрол (БК) на заварени 

съединения и възстановени чрез напластяване 

елементи в железния път, превантивен БК на 

релси и стрелкови елементи положени в 

железния път. 

ДП НКЖИ  има одобрени и приети от 

Националния орган по безопасност 

Изпълнителна агенция „ Железопътна 

администрация“  инструкции за работа с 

отделните елементи на железния път. 

Изпълнена 

3. Да се осъществява непрекъснат контрол на 

железопътната инфраструктура и 

ДП НКЖИ осъществява непрекъснат контрол 

на инфраструктурата и съоръженията към нея. 
Изпълнена 
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съоръженията към нея при извършване на 

строително – ремонтни дейности, и 

качеството на влаганите материали при 

повторна употреба, съгласно изискванията на 

нормативните актове, касаещи поддържането 

на железния път. 

За всички проекти, свързани с строително – 

ремонтни дейности, са определени с 

необходимата квалификация, които извършват 

контрол и наблюдават за качеството на 

влаганите материали при повторна употреба, 

съгласно изискванията на нормативните 

актове, касаещи поддържането на жел. път. 

След произшествието на жп прелез на км 101+227 в междугарието Белово – Септември на 07.05.2014 г. 

 ГД на ДП НКЖИ, съвместно с изпълнителния 

директор на „ВРЗ-99“ АД – гр. Септември, да 

извършат проучване и вземат решение да се 

промени изхода на излизащите автомобили от 

„ВРЗ-99“ АД – гр. Септември към железния 

път, така че МПС да пресичат жп линията 

съгласно изискванията на чл.23 от Наредба № 

4 за железопътните прелези. Комисията да се 

съобрази с изискванията за безопасността на 

движението за увеличаване на обзора и 

своевременно възприемане на звуковите и 

светлинни сигнали към железопътната линия 

от водачите на МПС. 

  Със заповед № 1180 от 07.07.2014 г. на ГД на 

ДП НКЖИ е назначена комисия с председател 

директора на Железопътна секция Пловдив и 

членове: др. представители на ДП НКЖИ, на 

местните власти и на „ВРЗ-99“ АД, която да 

извърши оглед на място и изготви мотивирани 

решения и дейности за привеждане на 

подходите и другите елементи на прелеза в 

съответствие с нормативните актове. 

    Комисията се е събрала на място на 

15.07.2014 г. и е взела своите решения, 

оформени в протокол, който е утвърден от ГД 

на ДП НКЖИ. 

Изпълнена 

След произшествието в гара Калояновец на 12.07.2014 г. 

1. Лицензираните ЖП, извършващи превоз на 

пътници и товари в участъци, съоръжени с 

АЛС, да не допускат на смяна локомотивен 

персонал без необходимата правоспособност 

за работа с АЛС. 

   В „БДЖ –Товарни  превози“ ЕООД : 

   Всички локомотивни машинисти (ЛМ) на 

електрически локомотиви, притежаващи 

допълнителна квалификация за управление на 

локомотиви серия 46 000 са преминали курс за 

обучение за придобиване на допълнителна 

професионална квалификация за „Работа със 

системата АЛС „ALTRACS-BDZ“. При 

обслужване на влакове в участъци оборудвани 

с пътно оборудване АЛС ЛМ  задължително 

включват бордовото оборудване; 

   В локомотивно депо Бургас се извършва 

ремонт и поддържане на  бордовото 

оборудване и контрол върху тяхната дейност; 

   С цел повишаване на квалификацията и 

професионалните знания и умения на 

персонала по поддръжка и експлоатация  на 

бордовото оборудване на системата за АЛС е 

заявен в ЦПО на „БДЖ“ курс за допълнително 

обучение. Съгласно изискването на чл. 110. (1) 

от Наредба № 58 е издадена и е в сила от 

01.04.2015 година  „Инструкция за 

експлоатация и техническо обслужване на 

бордово оборудване  на системата за АЛС 

„ALTRACS-BDZ“ – ИТПС 701-2/15.  

Изпълнена 

2. Лицензираните ЖП, които извършват 

железопътни превози на пътници и товари в 

участъци, съоръжени с АЛС, да не допускат 

в експлоатация тягов подвижен състав 

(ТПС), който не е съоръжен или е с 

неизправно или невключено бордово 

оборудване на АЛС. 

  В „БДЖ –Пътнически  превози“ ЕООД: 

Управителят на „БДЖ-ПП“ е издал заповед № 

695/22.10.2014 г., регламентираща реда за 

назначаване на локомотивен персонал и 

осигуряване на ТПС за обслужване на влакове 

в участъци с АЛС и са определени 

задълженията на длъжностните лица. 

  С телеграми на директор „ПЖПС“ е наредено 

на директорите на ППП да изготвят графици 

за обучение на експлоатационния персонал за 

придобиване правоспособност за работа с 

ВДРВ и АЛС, да изготвят програма за 

въвеждане ТПС оборудван с АЛС в 

техническа изправност. Локомотив № 45149.2 

с бордово оборудване АЛС е прехвърлен от 

Изпълнена 
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район Мездра в район София за обслужване на 

влакове в участъци с пътно оборудване АЛС. 

   Със заповеди на директора на ЦПО към 

„Холдинг БДЖ“ през 2014 г. са проведени 

курсове за професионална квалификация 

„Работа със системата за АЛС - „ALTRACS-

BDZ“ при което са обучени: в ППП – София 

78 ЛМ, в ППП – ГО, район Варна 27 ЛМ, в 

ППП - Пловдив  62 ЛМ. 

   Изготвен е график за обучение по 

тримесечия през 2015 г. на ЛМ за придобиване 

правоспособност за работа с АЛС. 

След произшествието на охраняем железопътен прелез на спирка Обеля на км 5+375 между гарите 

София – Волуяк, настъпило на 09.10.2014 г. 

ГД на ДП НКЖИ в срок до 30.12.2014 г. в 

съответствие с изискванията на Наредба  № 4 

от 27.03.1997 г. за железопътните прелези, да 

инициира процедура за закриване на прелеза, 

находящ се на км 5+375 на спирка Обеля 

между гарите София – Волуяк“.   

В ДП НКЖИ е стартирана процедура за 

закриване на прелеза, като за изпълнението и е 

изпратено писмо до началник на отдел „Пътна 

полиция“ при СДВР и Дирекция „Транспортна 

инфраструктура“ при Столична община. След 

получаване на становища от тях бе назначена 

комисия за определяне на реда за закриване на 

прелеза съгласно чл. 46 на Наредба № 4.  

Изпълнена 

След произшествието в гара Зимница на 23.12.2014 г. 

1. ДП НКЖИ да проучи възможността и 

достави апаратура за безразрушителен 

контрол с възможности за прецизно откриване 

на дефекти по профила на стрелковите части и 

елементи в железния път. 

 

ДП НКЖИ e направило проучвания за 

доставка на автоматизирана апаратура за 

контрол на релсов път, на специализирано 

МПС - дрезина за автоматичен ултразвуков 

контрол на релсов път. След доставяне на 

такава подвижна измервателна установка, 

базирана на двупътна или само на 

железопътна платформа, контролът ще се 

извършва и на двете релси едновременно по 

време на движение. Данните от контрола ще 

се оценяват и архивират автоматично. 

Закупени са резервни части за 

дефектоскопни апарати и е създадена 

организация за поддръжката им в годно 

техническо състояние. Завишен е контрола 

върху работата на длъжностните лица, 

свързани с извършване на безразрушителен 

контрол на релси, жп стрелки и заварени 

съединения от железния път, което се 

изпълнява стриктно.  

Изпълнена 

2.  „Ди Би Шенкер Рейл България“ ЕООД 

(DBSRBG) да организира и проведе обучение  

и издаде нови удостоверения за квалификация 

на локомотивния персонал, експлоатиращ 

съответните серии локомотиви от лицензирано 

учебно заведение в съответствие с 

изискванията на чл.18, т.6 от Закон за 

професионалното образование и обучение. 

     ЛМ, назначавани на работа в DBSRBG, 

трябва да притежават свидетелства за 

правоспособност „Локомотивен машинист“ 

издадени от ИАЖА, или от обучаваща 

институция, съгласно чл. 18 от Закон за 

професионално образование и обучение 

(ЗПОО), преди влизане в сила на Наредба 56. 

Свидетелствата за професионална 

квалификация са издадени  от обучаваща 

институция, съгласно чл. 18 от ЗПОО. За 

конкретните серии локомотиви, които се 

експлоатират в DBSRBG се назначават ЛМ с 

професионална квалификация за управление 

на съответната тяга (електрическа или 

дизелова) с допълнително вътрешно обучение, 

извършвано от локомотивни инструктори, 

преминали обучение в Англия за серия 92 и от 

германски инструктор за серия 86. За другите 

серии локомотиви също се извършва обучение 

и изпит от комисия с участие на локомотивен 

Изпълнена 
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инструктор, специалист от техническа 

дирекция и от звеното за безопасност. 

Предстои влизане в сила на вътрешна 

процедура PR 22-13/03 „Издаване и 

подновяване на допълнителни удостоверения  

на ЛМ“, която е разработена съгласно чл.46, 

ал.1 от Наредба № 56. 

Таблица 2. Прилагане на мерки за безопасност, предприети в резултат на направени от НОБ препоръки за безопасност 

 

C.3 Предприети мерки, които не са свързани с препоръки за безопасност  

               В резултат на проверките,  извършени от служители на ИАЖА на ЖП 

(сертифицирани превозвачи и ЛОП на превозни средства) и ДП НКЖИ, изпълнителният 

директор на ИА „Железопътна администрация“ през 2014 г. издаде следните предписания:  

 № 2014/002/10 от 09.05.2014 г. до . до железопътното предприятие за превоз на 

пътници „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД във връзка с извършена проверка от 

Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" в периода 08-09.04.2014 г. за 

констатирани пропуски при спазване на разпоредбите на Регламент (ЕО) №1371/2007, 

Наредба № 43 ОТ 11.09.2001 г. и Договора за извършване на обществени превозни 

услуги в жп транспорт. 

 № 2014/04/23 от 20.02.2014 г. до железопътно предприятие „ Булмаркет ДМ“ ООД във 

връзка с извършена проверка на 19.02.2014 г. от служители на ИАЖА (от РЖИ Горна 

Оряховица) в експлоатационен пункт на „ Булмаркет ДМ“ ООД на територията на 

индустриален клон на „ Булмаркет ДМ“ ООД  гр. Русе. 

        Мерки за безопасност, предприети в резултат на разследвани от НОБ железопътни 

произшествия и инциденти 

Таблица 3. Мерки за безопасност, предприети от НОБ в резултат на проведени 

разследвания на жп произшествия и инциденти  

Област на приложение Описание на причината 
 

Предприети мерки за 
безопасност 

РЖИ – Горна Оряховица 

Разследване на 

произшествие  

Дерайлиране на ПЖПС  

На 03.01.2014 г. в гара 

Горна Оряховица. 

Окончателен Доклад № 9 

на РРК - Горна Оряховица. 

На 03.01.2014 г. в гара Горна Оряховица, в 06.56 

часа,  дерайлира с последната талига локомотив 

ЕМВ № 32-035/036 при маневра за прегариране. 

Причини:    обърната стрелка под ЕМВ, без 

същият да е освободил маршрута. 

Директор УДВГД Горна 

Оряховица да представи на 

Главен инспектор РИБП ГО 

копие от наложено 

наказание. 

Разследване на 

произшествие  

Дерайлиране на ПЖПС  

На 11.09.2014 г. в гара Русе 

разпределителна. 

Окончателен Доклад № 1-

А на РРК – Г. Оряховица. 

На 11.09.2014 г. в гара Русе разпределителна, в 

20.40 часа влаковия локомотив № 44-127 на 

влак № 40118 предприема действия за по 

набутване на композицията към трети гаражен 

коловоз и след преминаване през стрелка № 609 

вагон № 5152 2047 466-9 дерайлира с първата 

колоос  на първата талига по посока на 

движението. 

Причини:    незаключени езици на стрелка № 

609 с механична заключалка тип „лястовица“. 

При извършване на маневра 

да се изпълняват 

изискванията на чл. 396, ал. 

3 от ПДВ и МР в ЖПТ/2006 

г. 

Разследване на 

произшествие  

Дерайлиране на ПЖПС  

На 14.09.2014 г. в гара 

Разделна  (пристанищен 

район Варна запад). 

Окончателен Доклад № 63 

на РРК – Г. Оряховица. 

На 14.09.2014 г. в гара Разделна  (пристанищен 

район Варна запад), в 16.30 часа, при подход за 

мерене на 19 вагона през кантарния коловоз (на 

самия кантар пропада дясната релса на 

платформата с 15 см) и трета колоос от втората 

талига на локомотив № 07-50 остава във 

въздуха. 

Причини:   пропадане на платформата на 

Няма издадени 

технологични карти след 

извършен технологичен 

ремонт съгласно 

"Инструкция за ремонт на 

дълготрайни активи в ДП 

НКЖИ - чл. 105 
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вагонна везна тип „Нагема“ вследствие 

изпадане на сачми и подпладформени столчета 

при експлоатацията. 

Разследване на 

произшествие  

Сблъсък на влак 

На 16.12.2014 г в гара Русе 

разпределителна. 

 

Окончателен Доклад № 2 

на РРК - Горна Оряховица. 

На 16.12.2014 г в гара Русе разпределителна, 

11.00 часа  последва удар между локомотиви № 

43-514 и № 45-163. 

Причини:   Допуснат в експлоатация 

локомотив, в нарушение на изискванията, на 

„Правилник за ремонт и изпитване на 

спирачните системи, на ПЖПС на БДЖ“. 

 

Директор ПТП Горна 

Оряховица да докладва 

писмено на Главен 

инспектор отдел 

"Безопасност-ТП", регион 

ГО, за наложени 

дисциплинарни наказания 

на виновните лица. 

Разследване на 

произшествие  

Дерайлиране на ПЖПС  

 

На 19.12.2014 г. в гара 

Попово. 

 

Окончателен Доклад № 3 

на РРК – Г. Оряховица. 

На 19.12.2014 г. в гара Попово, в 05.26 часа при 

извършване на маневра локомотив с № 44-197 

на БДЖ – Пътнически превози ЕООД дерайлира 

с първа талига на баластовата призма. 

Причини:   Придвижване на локомотив за 

прегариране без подготвен маршрут, без 

подаден сигнал от постовия стрелочник, 

неспиране на дистанция и неизпълнен подаден 

сигнал „Стоп“. 

Да се сигнализира 

отклонителния коловоз 

съгласно чл.361 от Наредба 

№ 58 и потърси отговорност 

от виновните лица. 

РЖИ - Пловдив 

Разследване на 

произшествие  

Дерайлиране на ПЖПС  

 

На 07.01.2014 г. в гара 

Гурково. 

 

Окончателен доклад на 

РРК - Пловдив с № 7 

 

На 07.01.2014 г. в гара Гурково е спрян влак № 

30562 с локомотив № 92-027 и помощен 

локомотив № 92-034, собственост на DBSRBG с 

затворен изходен светофор, поради дерайлиране 

на  8 вагона в състава му. 

Причини: Дерайлирането на вагоните е в 

резултат на скъсана ос на първа колоос на вагон. 

Скъсването е вследствие на наличие на стара 

пукнатина, заемаща 2/3 от сечението на оста, 

поради умора на материала. 

Управителят на DBSRBG да 

организира извършване на 

дефектоскопия на колоосите 

на всички шест осни вагони 

серия "538" през подходящ 

период. 

Разследване на 

произшествие  

Дерайлиране на ПЖПС  

На 14.01.2014 г. в гара 

Септември. 

Окончателен доклад на 

РРК - Пловдив с № 9 

На 14.01.2014 г. в гара Септември, в 19.15 часа 

по време на маневра в гарата на стрелка № 40 е 

дерайлирал влак с локомотив № 52-13 на „ВРЗ – 

99“ АД, с челната талига на втория вагон. 

 

Причини:   произшествието не станало в 

резултат на счупено ухо на главния лист на 

ресора на вагона с № 335235601580. 

Ръководствата на "КЦМ" 

АД Пловдив и ПТП 

Пловдив да изградят 

надеждна система за провер-

ка правилното и равномерно 

натоварване на вагоните и 

ясно разграничаване на 

отговорностите. 

Разследване на 

произшествие  

Дерайлиране на ПЖПС  

 

На 29.09.2014 г. в 

индустриален клон на 

"Пристанище Бургас" ЕАД. 

 

Окончателен доклад на 

РРК - Пловдив с № 5 

На 29.09.2014 г. в индустриален клон на 

"Пристанище Бургас" ЕАД, в 14.19 часа 

локомотив № 52-167.4  дерайлира на ВИ – IV с 

четвъртата и третата колоос, първи по посока на 

движението 

 

Причини:   машиниста на локомотив № 52-

167.4 предприема предвижване, без да е 

получил разрешение и сигнал за придвижване 

от ръководителя на маневрата. 

С допуснатото произшест-

вие да бъдат запознати на 

извънредна служебна беседа 

всички експлоатационни 

работници от ПТП Пловдив. 

Да се разгледа Дял шести - 

маневрена работа от ПДВ и 

МР в железопътния 

транспорт  от 2006 г. 

РЖИ - София 

Разследване на 

произшествие  

Дерайлиране на ПЖПС  

На 09.01.2014 г. в 

междугарието Калотина – 

Станянци. 

Окончателен доклад на 

РРК - София с № 6 

На 09.01.2014 г. в 16.50 часа дерайлира 

локомотив № 06-122  с първа колоос  спрямо 

посоката на движението в междугарието 

Калотина – Станянци. 

 

Причини: наличие на надвишение на железния 

път, по – голямо от допустимото за съответната 

скорост 

Директорът на ЖП Секция 

София към ДП НКЖИ да 

предприеме необходимите 

мерки за завишаване 

контрола на състоянието на 

железния път в рискови 

участъци. 

Разследване на 

произшествие  

На 31.03.2014 г. в гара Бойчиновци, в 12.05 часа 

при прегариране на моторен влекач ДГ № 27-35 

Директорът на УДВГД 

София да организира 
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Дерайлиране на ПЖПС  

 

На 31.03.2014 г. в гара 

Бойчиновци. 

 

Окончателен доклад на 

РРК - София с № 29 

от трети на първи коловоз дерайлира с първата 

колоос  след обръщане на стрелка № 12, която е 

в есова зависимост с вагоноизхвъргачка № II. 

Причини:  постовият стрелочник е предприел 

обръщане на стрелка № 12 без да се е убедил по 

безспорен начин в незаетостта на релсовата 

верига с нарушена шунтова чувствителност. 

провеждане на извънреден 

инструктаж на персонала в 

гара Бойчиновци за работа 

при нарушена 

чувствителност на релсови 

вериги. 

Разследване на 

произшествие  

Сблъсък на влак 

 

На 26.09.2014 г. в гара 

София. 

 

Окончателен доклад на 

РРК - София с № 92 

 

На 26.09.2014 г. в гара София, в 21.25 часа на 14 

коловоз локомотив № 45-199 се удря в стоящия 

на същия коловоз локомотив  пред него № 43-

533, чакащ изход за гара Искър. 

 

Причини: 

Субективна грешка на експлоатационен 

персонал при управление на ПЖПС, в 

нарушение на чл. 500, ал. 2 от ПДВ и МР в 

ЖПТ. 

 Да се актуализира 

технологията на гара София 

и инструкциите към нея за 

взаимодействието  между 

гара София и локомотивно 

депо София, като се 

регламентира  реда за 

извършване на маневрени 

придвижвания за и от депо 

София. 

Разследване на 

произшествие  

Дерайлиране на ПЖПС  

 

На 22.12.2014 г. в маневрен 

район Бели брег. 

 

Окончателен доклад на 

РРК - София с № 2 

 

На 22.12.2014 г. в 12.00 часа, в маневрен район 

Бели брег локомотив № 52-112, собственост на 

мина Бели брег, дерайлира с четирите колооси 

след преминаване на стрелка № 3.  

 

Причини: 

Придвижване на локомотив № 52-112 по 

неподготвен маршрут. 

ЖП секция София към ДП 

НКЖИ да възстанови 

липсващите указатели на 

стрелките в маневрен район 

Бели брег. Изпълнителния 

директор на мина "Бели 

брег", след потърсена 

дисциплинарна отговорност 

да изпрати копие от 

заповедта в РЖИ София. 

Разследване на 

произшествие  

Дерайлиране на ПЖПС  

 

На 29.12.2014 г. в гара 

Искър. 

 

Окончателен доклад на 

РРК - София с № 3 

 

На 29.12.2014 г. в гара Искър, в 13.55 часа при 

прегариране на локомотив № 55-004  дерайлира 

с първата колоос на вагоноизхвъргачка ВИ – I. 

 

Причини: 

Несъгласувани действия от страна на 

локомотивната и маневрената бригади и 

подминат затворен маневрен светофор. 

Директор ПТП София към 

БДЖ-ТП да обърне 

внимание на експлоатаци-

онния персонал за безопасно 

извършване на маневра.  

Директор ПТП София, след 

потърсена дисциплинарна 

отговорност за произшес-

твието да изпрати копие от 

заповедите в РЖИ София. 

  

Мерки за безопасност, предприети в резултат на извършени от служители на 

НОБ проверки на  обекти на железопътната инфраструктура, превозните средства и 

изпълнение на задълженията на персонала, отговорен за безопасността на превозите с 

жп транспорт 

Таблица 4. Мерки за безопасност, предприети от НОБ в резултат на направени проверки 

на железопътната инфраструктура, превозните средства и железопътния персонал  
Област на 

приложение 
Описание на 
причината 

Предприети мерки за безопасност 

Изпълнение на 

изискванията на 

Регламент (ЕО) 

№1371/2007, Наредба № 

43 ОТ 11.09.2001 г. и 

Договора за извършване 

на обществени превозни 

услуги в жп транспорт. 

Извършена проверка от 

служители на ИАЖА 

на железопътното 

предприятие за превоз 

на пътници „БДЖ – 

Пътнически превози“ 

ЕООД 

през април 2014 г. 

1.  Да се предприемат незабавни действия за машинно 

пране на тапицерията в купетата и дезинфекция на 

вагоните в композицията  на КПВ № 30234 Сливен - 

Казанлък съгласно чл. 28 от Регламент (ЕО) № 

1371/2007.   

2. Да се извърши проверка на изправността на 

електронните табла в гарите и отстраняване на 

повредите  на същите.                                                                       

3. Да се отстранят  нередностите, свързани с липсата 

на информация за пристигащи и заминаващи влакове 

в гара Тулово. 

Изпълнение на 

изискванията на 

Извършена проверка от 

служители на ИАЖА 

1. Да се извърши необходимата организация и 

контрол на изискванията на чл. 19(2) на Наредба № 58 

и чл. 28(2), (3) на Наредба № 54 към експл. персонал 



23 

 

Наредба № 59/2006 и  

Наредба № 54/2003 г. и 

3акон за железопътния 

транспорт в Р. България. 

ИАЖА (от РЖИ Горна 

Оряховица) в 

експлоатационен пункт 

на „Булмаркет ДМ“ 

ООД на територията на 

индустриален клон на „ 

Булмаркет ДМ“ ООД  

гр. Русе. 

на Булмаркет ДМ“ ООД, явяващ се на работа в 

основния експлоатационен пункт. 

2. Да се извърши необходимата организация и и 

контрол на изискванията на чл. 125 на Наредба № 58 и 

чл. 7 на „ Инструкция за влакови диспечерски радио 

връзки в железопътния транспорт“/2013 г., към 

експлоатационния персонал на Булмаркет ДМ“ ООД 

като се организира изискващия се курс за обучение на 

работа с ВДРВ. 

3. Да се извърши необходимата организация и и 

контрол по актуализиране на вече издадени по рано 

заповеди касаещи изискванията на безопасност в 

железопътния транспорт и в частност Заповедта за 

извършване на пломбирания на уреди и апарати в 

ТПС на фирма Булмаркет ДМ“ ООД. 

Констатирани 

несъответствия с 

нормативните 

изисквания и ПТЕ  

 

 

Извършени от НОБ 

проверки по ЖИ 

     След извършена проверка на техническото 

състояние на коловозите в гара Големо село е 

предписано да се извърши: 

1. Подмяна на траверсовата скара на стрелките 

2. Пресявка на баластовата призма 

3. Смяна на сработените елементи от стрелките 

4. Извършване на междинен среден ремонт на 

стрелките и коловозите 

5. Авариен ремонт на всички стрелкови съоръжения в 

гарата 

Неправилни действия на 

жп персонал  

Извършени проверки 

по ПЖПС 

      На влаковете, които заминават от начална гара без 

извършване на технически преглед. Предписано: 

1. Да се извършват технически прегледи на следните 

влакове, композирани от начална гара: 

     - пътн. влакове № 20233/ № 70120 със състав 2 

пътн. вагона и локомотив, пътуващи по маршрута 

„Враца – Мездра – Червен бряг – Мездра – 

Бойчиновци”, движещи се в работни дни. 

     - пътн. влакове № 71225/ № 71220  със състав ЕМВ, 

а при недостиг на ЕМВ с диспечерска заповед пътува 

със състав 2 пътнически вагона и локомотив пътуващ 

по маршрута “Бойчиновци – Берковица – 

Бойчиновци”. 

     - влакове № 30121 / № 30124 със състав 2 

пътнически вагона и локомотив пътуващ по маршрута 

“София – Копривщица – София” движещ се в събота. 

     - влакове № 10301 (трудово-служебен влак) / № 

10204 със състав 2 пътнически вагона и локомотив 

пътуващ по маршрута “София – Елин Пелин – 

Драгоман” движещ се в работни дни. 

Констатирани 

несъответствия с 

нормативните 

изисквания и ПТЕ  

 

 

Извършени от НОБ 

проверки по ЖИ 

I. В района на ЖПС-Пловдив на ДП НКЖИ: 

1. В участък-Нова Загора : 

-да се поправи по ниво стрелка №11в гара Раднево. 

-да се сменят негодните траверси между стрелки №9 

и № 11 в гара Раднево. 

2. В участък-Тулово : 
-да се сменят негодните траверси на км.186+025 . 

-да се поправи по ниво железния път на км.186+115. 

-да се смени счупената наставова връзка на 

км.182+990. 

3. В участък-Чирпан : 

-да се постави указателна табела на моста на 

км.67+300. 

-да се сменят негодните траверси на жел. път от 

км.54+100 до км.54+200 и от км.56+500 до км.56+600. 

-да се поправи по ниво железния път на 

км.52+520,52+720,57+200,70+525. 

5. В участък-Пловдив : 

-спряна от експлоатация стр.№117 в гара По-
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разпределителна поради откъртвания от езика. 

6. В секция-Пловдив : 

-да се приведе скоростта на движение през ж.п.прелез 

на км.101+227 в междугарието Белово-Септември в 

съответствие Приложение 3 към чл.16,ал.1 от 

Наредба №4/1997 г. 

7. В участък-Панагюрище : 

-да се почисти водостока на км.43+800. 

-да се смени указателната табела на сп.Цар Асен и 

осигури видимост . 

-да се възстанови оградата на ж.п.прелез на 

км.14+780. 

8. В участък-Стамболийски : 

-да се поправи по ниво железния път по 18-та 

ж.п.линия на км.9+800,24+200. 

-да се осигури видимост на предсигнала за скорост-60 

км.ч. на км.7+900. 

-да се освежи указателя за промяна скоростта по 

чл.473 от Наредба № 58 на спирка Бяга. 

9. В участък-Велинград : 

-да се смени предсигнала за намаление -25 км/ч в гара 

Велинград. 

-да се смени износената лява раменна релса на стр.1 в 

гара Долене. 

II. В района на ССТ-Пловдив : 

1.да се демонтират останалите след строителството 

стари предсветофорни указатели на гара 

Караджалово. 

III.В района на ЕНС-Пловдив : 

1. ЕРП-Карлово: 

- да се регулират елементите на габаритната рамка на 

ж.п.прелез на км.155+394 по трета ж.п.линия. 

2. ЕРП-Филипово: 

- да се регулират завъртяните и попълнят липсващите 

елементи на габаритната рамка на ж.п.прелез на 

км.8+167 по 82-ра ж.п.линия. 

3. ЕРП-Карнобат: 

- да се смени пътен знак В16 на ж.п.прелез на 

км.244+619 в гара Черноград защото е избелял и е 

поставен зад пътен знак В2 и няма видимост. 

4. ЕРП-Пловдив: 

- да се възстановят липсващите елементи и регулират 

съществуващите на габаритната рамка на ж.п.прелез 

на км.2+490 в межд3угарието КРУ-АГ. 

IV. В района на Военно формирование № 3240 – 

Крумово – жп прелез на км. 3+785 междугарието 

КРУМОВО-АСЕНОВГРАД : 

- да попълни оборудването на прелеза с : извлечение 

от ГДВ, книга за приемане и предаване на 

дежурството, книга за състоянието на съоръженията, 

книга за проверки от контролни органи, ел.фенерче, 

часовник , знаци В1 и резервна греда. 

- да се поставят светлоотразители на гредите. 

V. В района на ,,Черноморски солници“ АД-жп 

прелез на км. 5+550 в междугарието Владимир 

Павлов – Сарафово:  

- да се изготви график за дежурствата. 

- да се изготви извлечение от ГДВ. 

- да се блокира зелената светлина на ел.фенерче. 

VI. В района на ,,Елвеко-Електромонтажи“ ЕООД: 

- спряна от експлоатация стрелка № 516 

- спрян от експлоатация път в района на ж.п.прелеза, 

поради неизправност по ниво и негодно скрепление. 

VII.В района на ПТП-Пловдив : 
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- спряна от експлоатация стр.№114 водеща за „миячни 

коловози“, поради голям луфт на езика след 

извършено строителство от  фирма "Порр Бау" ГмбХ. 

- по отношение на извършването на технически 

преглед и проби са автоматичните спирачки от 

длъжностните лица в ЕП Димитровград – север, не се 

спазват изискванията на чл.296, ал.2 от  ПДВМР. 

- при извършване на маневра от маневрени бригади на 

ПТП-Пловдив  в жп гари с маршрутизирана маневра 

/Ст. Загора и Карнобат/ се установи, че не се спазват 

изискванията на чл.484, ал.1 от ПДВМР, поради това, 

че няма осигурена тристранна връзка между 

локомотивния машинист, маневрист и рък.движение. 

VIII.В района на УДВГД-Пловдив : 

1. В гара Тодор Каблешков е констатирано,че стр.№24 

е в „обърнато“ положение и на таблото в пост 1 е 

закачен ключът на стр. №24 за положение „-“ а в 

същото време не e разпоредено от дежурния 

ръководител за подготовка на влакови маршрути, 

което е в нарушение на чл.502, т.4 от ПТЕ и чл.31, ал1 

от ПДВМР. 

2. В жп гара Калояновец: в протоколите от месечните 

прегледи на съоръженията и устройствата към датата 

на проверката е констатирано, че не се отразява 

състоянието на АЛС, което е в нарушение на 

одобрената „Методика за извършване на прегледите“, 

издадена от НК ЖИ.  

3. В жп гара Дружба е констатирани случаи: 

- на неспазване на изменението на чл.232, ал.1 от 

ПТЕ/2006 от деж.рък.движение. 

- не всички служители от „Нефтохимтрейн“ ООД, 

които извършват маневрена дейност по коловозите на 

жп гара Дружба са се запознали срещу подпис с 

Технологията на гарата. 

4. В жп гара Владимир Павлов няма налична 

„Инструкция за извършване на маневра в инд. клон 

„Кроношпан България“ ЕООД, противно на чл. 506, 

ал. 2 от ПДВМР. 

5. В жп гара Михайлово се констатираха следните 

несъответствия с норм. изисквания: 

- В част 5 „временни изменения“ на книга VII-51 за 

ОТ има направен запис на дата 07.09.2014 год. от 

Механик ОТ за основанието на въведеното изменение 

и описанието на изменението, с което не всички 

експлоатационни служители са се запознали срещу 

подпис. При проверка в графика за работното време за 

м.септември 2014 год. има служители, които са 

работели на дежурство за периода от датата на 

въвеждане на изменението до датата на извършване 

на проверката, но същите не са се запознали срещу 

подпис за въведените изменения. 

- в протоколите от месечните прегледи на 

съоръженията и устройствата към датата на 

проверката е констатирано, че не се отразява 

състоянието на АЛС, което е в нарушение на 

одобрената „Методика за извършване на прегледите“, 

издадена от НК ЖИ.  

6. В жп гара Гълъбово е констатирано, че: 

- При дежурният ръководител движение в жп гара 

Гълъбово има наличен план за приемане на влаковете 

обр.II-24, който не е в сила към датата на проверката 

- Не се извършва редовна проверка на гаровата 

документация /обр.ДП-2, обр.II-76, обр.II-А и др./ от 

Началника на гарата, противно на точка 20 от Заповед 
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№ 98 от 28.01.2010 год. на Ген.директор на ДП „НК 

ЖИ“. 

7. В гара Безмер се констатира: 

- Липсват резервните ключове на РСЗ тип „Коблен – 

Данек“ на таблото с резервните ключове, което се 

намира в канцеларията на деж.рък.движение. 

- работещият на дежурство „стрелочник/ 

прелезопазач“ не бе поставил ключовете от стрелките 

на определените им места на таблото в пост №1. С 

писмо до директора на УДВГД-Пловдив бе 

предписано, лицето да бъде подложено на изпит по 

смисъла на чл.543, ал.1 от ПТЕ. 

8. В гара Димитровград-север се констатира, че : 

- не се спазва изискването на чл.296, ал.2 от ПДВМР, 

което не е регламентирано и във „Временна 

инструкция за безопасно извършване на технически 

преглед, проби на автоматичните спирачки на 

влаковете и ремонт на вагоните в жп гара ДГ-север“. 

- Маневрената работа се извършва със сменен план, 

което не е отразено в Технологията на жп гара Дг-

север, раздел III „Маневрена работа“ /точка 82/. 

9. При проверка на Диспечерски център-Пловдив /за 

отсечката Катуница-Ябълково/ се констатира 

следното: 

- условията за работа, дадени в телеграма  № 

270/15.05.2012 год., с която диспечерски център 

Пловдив е въведен в пробна експлоатация, не са 

регламентирани във „Временна инструкция за 

приемане и изпращане на влаковете и осигуряване на 

движението на влаковете от влаковия диспечер на 

„Влаково-диспечерски участък Свиленград” чрез 

централния пулт за централизация „ЕЛЕКТРА” в 

гарите от участъка Катуница-Ябълково”. 

- Влаковите диспечери обслужващи „Диспечерски 

център-Пловдив“ не изпълняваха изискването на 

чл.94, ал.4 от ПДВМР и да изпълняват задълженията 

си по чл.26, ал.3 от глава IV на „Инструкция за 

работа на влаково-диспечерския апарат в поделение 

УДВиК“.  

- Влаковите диспечери на „Диспечерски център – 

Пловдив” не актуализираха своевременно 

информацията за движението на влаковете, която се 

подава чрез електронните информационните табла в 

гарите от участъка Катуница-Ябълково. 

- Допълненията, произтичащи от точка III на  заповед 

№ 619/29.03.2013 год. на Ген.директор на НК ЖИ не 

бяха отразени в точка 2 „Гари и разделни постове с 

особености по приемане и изпращане на влакове и 

возила“ на таблица IX на „Технически таблици и 

нормативи”.  

- във връзка изпълнението на заповед № 

619/29.03.2013 год. на Ген.директор на НК ЖИ не 

беше регламентирано, как ще се следи състоянието на 

подвижния жп състав в жп гарите от участъка 

Крумово-Ябълково, по отношение целостта на 

влаковете и за да се  изпълни изискването на чл. 425 

от Наредба № 58/2006 год. 

- В одобрената „Инструкция за работа на влаково-

диспечерския апарат в поделение „Управление на 

движение на влаковете и капацитета“, в сила от 

01.04.2013 год. липсваше раздел, регламентиращ 

работата на дежурните влакови диспечери на 

„Диспечерски център Пловдив“ за участъка Катуница-

Ябълково. 
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IX. Доклади от проверки РЖИ-ПО: 
-Относно: ж.п.  прелез на км.101+227- БЛ-СП 

- Относно: ж.п. прелез в гара Черноград 

- Относно: АЛС: СП-СЗ 

- Относно: одит на ЖПС-ПО,ССТ-ПО и ЕНС-ПО. 

- Относно: светофири в отсечката:Крумово-

Димитровград с допълнителни правоъгълни 

фарове със зелена светлина.  

Да се подменят монтираните допълнителни 

правоъгълни фарове със зелена светлина на 

светофорите по първа ж.п.линя  позволяващи 

преминаване на влаковете през отклоненията на 

стрелки  със скорост до 100 km/h. 

В момента тези допълнителни правоъгълни фарове 

със зелена светлина представляват стандартен  

фар,на който предпазното ( разсейвателното ) стъкло 

е матирано с черна боя и е оформен правоъгълник 

във фара с размери : 200 мм./45 мм.  

 

           
 

Размерите: 600 мм./120 мм. на допълнителния 

правоъгълен фар са посочена в два документа на 

ДП НКЖИ:  

- Инструкция за монтаж на мачтови и приземни 

светофори    

  спрямо строителния габарит от  юли 2007 г.-Фиг.1 

- Изменение №1/11.12.2014 г. на Техническа 

спецификация-  

  СВЕТОФОРИ-Фиг.1 

X. Рехабилитация на жп линията Карнобат-Бургас 

от фирма „ДЖИ СИ ЕФ“: 

1. Да се изместят релсите ,които са между първи и 

втори колово и нарушават габарита. 

2. Да се осигури необходимия обзор съгласно Наредба 

№ 4 на ж.п.прелези на км.282+520,219+390,230+320 и 

222+220. 

3. Да се ремонтират прелезните огради и подходите на 

ж.п.прелез на км.222+220. 

Неправилни действия на 

жп персонал  

Извършени проверки 

по ПЖПС на товарни 

превози 

Препоръки от РРК при РЖИ-Пловдив: 

1. Управителят на „Ди Би Шенкер Рейл България” 

ЕООД да организира извършване на дефектоскопия 

на колоосите на всички шест осни вагони серия „538” 

през подходящ период. Имайки в предвид 

интензивното натоварване и досегашните случаи на 

скъсани оси на този тип вагони. РРК при РЖИ-

Пловдив препоръчва този период да бъде не по-дълъг 

от 2 /две/ години. 

2. Ръководствата на „КЦМ” АД Пловдив и ПТП 

Пловдив да изградят надеждна система за проверка на 

правилното и равномерно натоварване на вагоните и 

ясно разграничаване на отговорностите. 

3. Да се номерира локомотив № 52-119.5 от локом. 

депо-Стара Загора в съответствие с номера от НРВ. 

4. Да се проведе среща с представители на „Каолин“ 

АД, ММИ и ПТП-ПО за съблюдаване на 

равномерното натоварване на вагоните по напречната 
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и надлъжната ос на вагона. 

     ММИ и ПТП-ПО да осигуряват дансометри за 

измерване на скритите пропадания на железния път 

при изготвяне на Констативен протокол за 

състоянието на железния път. 

Констатирани 

несъответствия с 

нормативните 

изисквания и ПТЕ  

Извършени проверки 

по ЖИ 

Препоръки от РЖИ-Г.Оряховица: 

1. Да се извърши подмяна на повредените наставови 

връзки, изолация на наставите и поправка по ниво на 

пропадналите настави. 

2. Да се извърши монтаж на липсващите заземления 

на стълбовете на контактната мрежа. 

3. Да се осигури сигурно и надеждно пломбиране на 

бутоните на пулта на централизацията с цел 

недопускане манипулации в пломбирано състояние. 

4. Да се отстрани повредата на реле Ч –ЛР и да се 

премахнат „мостовете“. 

5. Да се предприемат мерки за подобряване на 

организацията и своевременно отстраняване на 

повредите на ОТ. 

6. В срок до 10.09.2014 г. директор ЖПС-Г.Оряховица 

да назначи комисия, която да обходи пеш 

междугарието Синдел-Провадия път 1 и 2 за оглед и 

описване състоянието. 

7. Поради влошено състояние на железния път в 

междугарието Синдел-Провадия път 1 и 2 да се 

намали скоростта на движение на всички влакове и 

возила от 80 на 60 км/ч. 

Неправилни действия на 

жп персонал  

Извършени проверки 

на ЖП 

Препоръки от РЖИ-Г.Оряховица: 

1. Да се извърши необходимата организация и 

контрол по приложение изискванията на чл.19(2) от 

Наредба №58 и чл.28(2) и (3) на Наредба №54. 

2. Да се извърши необходимата организация и 

контрол по приложение изискванията на чл.№125 от 

Наредба №58 и чл.7 от инструкцията за ВДРВ. 

3. Да се извърши актуализация на заповеди за 

извършване на пломбиране на уреди и апарати в ТПС. 

4. Директор ППП-Г.Оряховица да извърши 

необходимата организация и контрол по спазване 

изискванията на  чл.19, ал.2 на Наредба 58 и чл.28 на 

Наредба №54. 

5. Директор ППП-Г.Оряховица да създаде 

необходимата организация и контрол по спазване 

изискванията на Наредба 13 и Наредба №РД-07-02. 

6. За охрана на коловозите на фирма „Феникс Норд“ 

да се монтират вагоноизхвъргачки вътре в самото 

предприятие, като за определяне местата им се търси 

съдействие от ЖПС Враца. 

7. Да се изготви нова инструкция за реда и начина за 

извършване на маневра. 

8. Да се изсекат клоните и храстите, нарушаващи 

видимостта на маневрения светофор. 

Констатирани 

несъответствия с 

нормативните 

изисквания и ПТЕ 

На ЖИ  

Извършени проверки 

по ЖИ 

Препоръки, направени от РЖИ-Пловдив: 

1. Да се запознаят всички кантонери, ТРГ, нач. 

ж.п.участъци и др.технически лица в ЖПС-ПО с 

причината за  сприране от експлоатация стр.№117 в 

гара Пловдив-разпределителна. 

2. Да се извършат проверки с измерване на обзора в 

съгласно Приложение 3 към чл.16 от Наредба 

№4/1997 г. на всички ж.п.прелези в района на ЖПС-

По и при необходимост да се извърши актуализация 

на паспортите по чл.7 от Наредба №4/1997 г.. 
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3. Да се изпълнят изискванията на чл.18,ал1.,т.12 от 

Наредба №54/2003 г. за прелезопазачите на Военно 

формирование 3240 Крумово - жп прелез на км. 3+785 

в междугарието Крумово-Асеновград. 

4. Да се изпрати в гара Владимир Павлов одобрена 

инструкция за извършване на маневра в индустриален 

ж.п.клон „Кроношпан България“ ЕООД от ПТП-ПО в 

съответствие с чл.506 на ПДВМР/2006 г. 

5. Скоростта на движене през коловози и стрелки в 

гара Крумово се приведе в съответствие от ЖПС-ПО с 

Таблица III на Таблици с технически параметри и 

нормативи. 

6. Да се предложи от ССТ-ПО на поделение ,,СТ,, при 

ДП,,НКЖИ,, да се регламентира прилепването на 

езиците към раменните релси на стрелки оборудвани с 

стрелкови апарати тип ,,МАТР-65,,. 

7. Да се спазват изискванията на чл.11,ал.2 на 

Инструкция за извършване на техническа ревизия на 

устройствата на ОТ при изготвяне на констативен акт 

от служителите на ССТ-ПО. 

8. Да се предложи от ЖПС-ПО на поделение ,,ЖПС,, 

при ДП,,НКЖИ,, да се организира провеждането на 

изпити по чл.9 от Инструкция за устройство и 

поддържане на горното строене на железния път и 

стрелките/2003г. 

9. В доклад до ИАЖА за одит на ССТ-ПО и ЖПС-ПО 

е предложено да се направи предписание на 

ДП,,НКЖИ,, за обучение и изпити по чл.482 от 

ПТЕ/2002 г. 

10. В доклад до ИАЖА за проведен одит на ПТП-ПО 

е предложено изготвяне на предписание до „БДЖ-

ТП“ ЕООД за осигуряване (закупуване) на 

дансометри за измерване на железния път в 

натоварено положение. 

11. В доклад до ИАЖА за одит на „Рейл Карго 

Австрия“ – клон София е предложено да се направят 

следното предписание: 

-да се регламентират взаимоотношенията с ,,БДЖ-

ТП,, в гара Нова Загора. 

12. В  доклад до ГДЖИ РЖИ-Пловдив уведомява, че 

не е получаван поименен списък по т. 5.2 от Заповед 

№ 14-00-5 от 31.01.2014 г. на ИАЖА за служителите 

от ЗУИП на ДП НКЖИ. 

13. На служебни беседи да се запознаят всички 

служители на длъжност стрелочник-прелезопазач в 

УДВГД-Пловдив с изискванията на чл.502,т.4 от 

ПТЕ/2006 г. и чл.31,ал1 от ПДВМР/2006 г. 

14. Ръководството на УДВГД-Пловдив да организира 

редовното извършване и регистриране на проверките 

на прелеза на км.8+830 в междугарието КРУ-АГ-

обслужван от прелезопазач. 

15. ЖПС-Пловдив да въведе ограничение на 

скоростта в гърловината на гара Бургас за скорост до 

15 км/ч, поради реконструция на коловозите и 

стрелките. 

 

Препоръки от РРК при РЖИ-Пловдив : 

1. Управителят на фирма „Джи Чи Еф“ АД да 

организира: 

- При извършване на строителни работи да се 

сигнализира мястото, съгласно изискванията на 

Наредба № 58. 
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- Да се използват правоспособни сигналисти, съгласно 

изискванията на Наредба № 58. 

2. Директор ПТП-Пловдив и Директор УДВГД-

Пловдив да разпоредят отново да се разгледа 

„Инструкция за извършване на маневрената дейност в 

гара Карнобат“ пред целия експлоатационен 

персонал, извършващ маневра в гарата. 

Констатирани 

несъответствия с 

нормативните 

изисквания и ПТЕ  

Извършени проверки 

по ЖИ 

     Препоръки, направени след извършени проверки 

на АЛС и ВДВР на територията на РЖИ София, в 

участъка София – Септември. 

1. Да се поправят локомотивите с неизправно бордово 

оборудване за АЛС 

2. Да се поправят локомотивите с неизправно бордово 

оборудване за ВДРВ 

3. Машинистите да преминат квалификационен курс 

за управление за АЛС  

4. Машинистите да преминат квалификационен курс 

за управление за ВДРВ.  

Неправилни действия на 

жп персонал  

Извършени проверки 

по превозвачи 

      Препоръки, направени след извършена проверка 

на на РЗ София – офис Пирдоп на ЖП „БЖК” АД. 

1. Служителите и работниците от регионално звено 

София офис Пирдоп да се запознаят  срещу подпис с 

„Лист за изменение №1/2014 от Системата за 

управление на безопасността (СУБ)  ПБО 7.1.2 – 5.2. 

2. Изменението което е въведено с листа за изменение 

да се въведе коректно а именно раздел VII е заличен, 

но следващите точки да се коригират. 

3. Книгата за ежедневен инструктаж да се 

прошнурова и прономерова. 

Констатирани 

несъответствия с 

нормативните 

изисквания и ПТЕ  

Извършени проверки 

по превозвачи 

Препоръки, направени след извършена проверка  на 

ЖП „Булмаркет ДМ” ООД - база Илиенци. 

1. Да се прошнуроват и прономероват книга образец 

„БМ-3” и инструктажната книга, като същите да се 

водят съгласно графите в тях. 

2. Да се оборудва работно помещение на 

длъжностното лице в което да може да съхранява 

необходимата документация и резервни части. 

3. Да се документира писмено изваждането на 

повреден вагон от експлоатация в обект Илиянци. 

4. Да се снабди длъжностното лице с уред или 

шаблони за контролиране размерите на ребордите. 

5. Да се заведе книга, в която да е видно явяването и 

освобождаването на длъжностното лице в рамките на 

8 часа, които са заложени в графика. 

6. Да се заведе книга „Образец II-76“ в обект Илиенци 

съгласно изискванията на член 296 (2) от ПДВМР. 

Констатирани 

несъответствия с 

нормативните 

изисквания и ПТЕ на 

ЖИ  

 

Извършени проверки 

на работата на  

експлоатационен 

персонал на ЖП 

1. В срок от 1 месец да се проведе извънреден 

инструктаж на всички работници, пряко участващи в 

извършването и ръководенето на маневрената 

дейност, за правилното осигуряване на ПЖПС срещу 

самопридвижване, като се обърне внимание, че 

виновните длъжностни лица, които не са осигурили 

вагоните срещу самопридвижване, подлежат на 

административно наказание „глоба“ съгласно чл. 

126(1), т. 4 от адм.-наказателните разпоредби на ЗЖТ.  

Констатирани 

несъответствия с 

нормативните 

изисквания и ПТЕ  

Извършени проверки 

по ЖИ 

1. Да се извърши пълно измерване на коловозите  и 

стрелките, които са в експлоатация като измерванията 

се изпратят на РЖИ Горна Оряховица; 

2. Коловозите, които не са в експлоатация да се 

затворят и сигнализират съгласно Наредба № 58, а 

стрелките водещи към тях да се приковат; 

3. На всички стрелки, които са в експлоатация да се 
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поставят стрелкови указатели. 

Констатирани 

несъответствия с 

нормативните 

изисквания и ПТЕ  

Извършени проверки 

по ЖИ 

4. Поради влошено техническо състояние на 

железният път скоростта в целият инд. клон на 

Пристанище Варна-запад да се намали с 5 км/ч и се 

сигнализира съгласно Наредба № 58. Сигналите да се 

поставят след първата входна стрелка № 101. 

Констатирани 

несъответствия с 

нормативните 

изисквания и ПТЕ  

Извършени проверки 

по ЖИ 

1. Ръководството на секция „СГ“ Горна Оряховица да 

създаде необходимата организация и извърши 

демонтаж на недействащите „Г“ образни мостове по 

трета главна ЖП линия. 

Изпълнение на 

нормативните 

изисквания на наредба 

№54 

Извършени проверки 

на ЖП 

1. Директор Лок.депо Варна да извърши 

необходимата организация и контрол по стриктно 

приложение изискванията на чл.19, ал.2 на Наредба № 

58 и чл. 28 на Наредба №54. 

2. Директор ППП-Г.Оряховица да извърши 

необходимата организация и контрол по стриктно 

приложение изискванията на чл.19, ал.2 на Наредба № 

58 и чл.28 на Наредба № 54. 

Констатирани 

несъответствия с 

нормативните 

изисквания и Наредба 

№58 

Извършени проверки 

на ЖП 

1. Директор УДВГД-Г.Оряховица  да извърши 

необходимия контрол по стриктно спазване 

изискванията на чл.281(1) на Наредба № 58 към 

експлоатационния персонал на компания „Газтрейд“ 

АД, извършващ маневрена работа между клон 

„Газтрейд“ и гара Г.Оряховица. 

Констатирани 

несъответствия с 

нормативните 

изисквания и Наредба 

№58 

Извършени проверки 

по ЖИ 

1. Да се извършат необходимите промени в схемите и 

устройствата на ОТ с цел привеждане на изходен 

сигнал в съответствие с изискванията на чл.335 от 

Наредба №58. 

2. Да се монтират липсващите предсветофорни 

указатели. 

3. Да се изиска от ЖПС-.Оряховица изсичането на 

клони нарушаващи видимостта на сигналите и 

регулират слабите светлини. 

4. Да се коригира километричното положение върху 

релейния шкаф на АПС км.28+080. 

Констатирани 

несъответствия с 

нормативните 

изисквания и ПДВ 

Извършени проверки 

по ЖИ 

1. Дежурните ръководители да спазват чл.449, 454 и 

455 от ПДВ.  

2. Да се извърши извънреден инструктаж на гаровия 

персонал в гара Русе Север. 

 

 
D.       НАДЗОР  

D.1. Стратегия и план(ове)   

Основните изисквания за безопасност се определят в Законът за железопътния 

транспорт и подзаконовите нормативни актове. Изискванията на Директивата за безопасност 

2004/49/ЕО, са въведени основно чрез Наредба № 59 за управление на безопасността в 

железопътния транспорт, която е издадена от министъра на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията. Въведени са принципите на надзора от НОБ, предвидени в 

Регламент (ЕС) № 1158/2010 и в Регламент (ЕС) № 1169/2010, както и изискванията на 

Регламент (ЕС) № 1077/2012 и  Регламент (ЕС) № 1078/2012. 

При определяне на стратегията и плановете за надзор се ползват най-малко следните 

източници на информация: 

• Ежедневна информация от бюлетина за нередностите по жп мрежата, изготвен от 

управителя на инфраструктурата  

• Месечна и годишна информация за състоянието на безопасността, представена от 

железопътните превозвачи и управителя на инфраструктурата 

• провеждане на интервюта с хора на различни нива в организацията; 
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• преглед на документация и архиви, свързани със системата за управление на 

безопасността; 

• преглед на резултатите от работата на системата, установени по време на 

инспекции или сродни дейности; 

• Резултатите от разследване на произшествия и инциденти 

• Сигнали и жалби 

 

На база анализ на постъпилата информация се извършват следните видове проверки: 

• Инспекции на място – при наличие на обезпокоителна информация относно 

безопасността 

• Служебни проверки (ex-officio) по инициатива на НОБ 

 Тематични целенасочени проверки при сигнал за нарушение на безопасността 

Месечните планове за надзор се изготвят на база обобщената информация от: 

• Ежедневния анализ на постъпващата информация за нередностите от предходното 

денонощие 

• По сигнали и жалби 

• Анализ на разследваните произшествия и инциденти през предходния месец 

• По постъпващата ежемесечно информация от железопътните превозвачи и 

управителя на инфраструктурата за състоянието на безопасността. 

 

Месечният график за контрол се разработва от Началника на отдел РЖИ и се одобрява 

от Главния директор на ГДЖИ.  Графикът може да претърпи промени, тъй като в процеса на 

контрол  възникват допълнителни задачи или извънредни ситуации. 

 

Годишните планове за надзор се изготвят и ревизират на база обобщената 

информация от:  

• Резултатите от извършените месечни проверки и инспекции от РЖИ 

• Натрупаната информация от годишните доклади на железопътните превозвачи и 

управителя на инфраструктурата 

• Анализ на разследваните произшествия и инциденти през предходната година 

Плановете за годишна проверка могат да се ревизират на база постъпилата 

информация от извършените месечни анализи, проверки и инспекции. Основните промени 

при ревизиране са свързани с обхвата и целта на проверката при наличие на обезпокоителна 

информация относно безопасността. Те се одобряват от изпълнителния директор на ИА“ЖА“ 

и се изпращат за информация на съответните железопътните превозвачи и на управителя на 

инфраструктурата. Годишния график за надзор се разработва от Главния директор на ГДЖИ. 

 

D.2. Човешки ресурси  

ИАЖА чрез Главна дирекция "Железопътна инспекция" 

(ГДЖИ) изпълнява функциите си на Национален орган по 

безопасността. Част от основните й функции са свързани с 

осъществяване на надзор на системите за управление на 

безопасността на железопътните превозвачи и управителя на 

инфраструктурата, контрол върху ЛОП на железопътни превозни средства, както и върху 

други железопътни предприятия.  

ГДЖИ се състои от 31  служители, в т.ч. 15  инспектори в териториални звена – 

Регионалните железопътни инспекции в София, Пловдив и Горна Оряховица. 

Административното, правното и финансово обслужване на ГДЖИ се извършва в рамките а 

ИАЖА от дирекция „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване“ в състав 

от 8 служители.  
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През 2014 г. НОБ проведе общо 7 одита на СУБ на 1 УЖИ (НКЖИ) и ЖП (БЖК, 

БДЖ-ПП, БДЖ-ТП, Булмаркет ДМ, Газтрейд и Rail Cargo Austria). Проведените одити на 

НКЖИ, БЖК, БДЖ-ТП и БДЖ-ПП бяха в изпълнение на годишния план за надзор на НОБ, а 

тези на Булмаркет ДМ, Газтрейд и Rail Cargo Austria във връзка с оценка на подадените от 

тях заявления за подновяване на СБ (повече информация вж. в раздел E.1 на доклада). В тях 

участваха средно по 8-9 одитора (служители на  ГДЖИ), които са били ангажирани с тази 

дейност общо около 520 часа. Досега НОБ на България не е ползвал услугите на външни 

одитори за изпълнение на надзорната си дейност.  

През 2014 г. при сертифициране на ЛОП са извършени 4  одита, от които два са в 

изпълнение на годишната план за надзор на НОБ, а другите два във връзка с оценка на 

подадени заявления за подновяване на сертификати на ЛОП. В тези одити са взели участие 

средно по 4-5 одитора  (служители на ГДЖИ), които са били ангажирани с тази дейност 

общо около 100 часа. 

През 2014 г. са извършвани проверки и инспекции на железопътните предприятия и 

управителя на инфраструктурата, свързани с дейностите им по безопасността на превозите, 

като в тях са взели участие 15 инспектори от районите железопътни инспекции в рамките на 

около 4640 часа. 

 

D.3. Компетентност  

Служителите, които осъществяват дейности по контрол и 

надзор на железопътните предприятия, е необходимо да имат 

съответната  правоспособност, свързана с дейностите по 

безопасността на превозите с железопътен транспорт в 

съответствие с изискванията на Наредба № 56 за изискванията, 

условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на 

правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за 

безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава 

правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, 

отговорен за безопасността на превозите.  

Освен това в ИАЖА се извършват периодични обучения за поддържане на 

компетентността на персонала и за придобиване на нови познания. Пример за това е 

сключения на 01.10.2013 г. договор между Министерството на финансите на Република 

България и ИАЖА за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 

програма „Административен капацитет“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален 

фонд за изпълнение на проект „Изграждане на ефективна и компетентна администрация, 

чрез повишаване квалификацията на служителите в ИАЖА“. Целта на проекта е повишаване 

на квалификацията и компетентността на служителите в ИАЖА чрез провеждането на общо 

и специализирано обучение. Периодът за изпълнение на проекта е 12 месеца и приключи на 

01.10.2014 г. Обща цел на проекта е повишаване на квалификацията и компетентността на 

служителите в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” и изграждане на добре 

квалифицирани специалисти, които да притежават необходимите професионалните качества 

и умения, както и изграждане на ефективна система за обучение и кариерно развитие, като 

предоставянето на подходящи умения и компетенции чрез обучения ще стимулира 

повишаването на квалификацията и мотивацията на служителите в ИАЖА.  

В рамките на проекта бяха проведени специализирани обучения по английски език с 

професионална насоченост, имащи за цел подобряване на работата с европейските 

институции (ЕЖА, ЕК и др.), както и обучения, които са пряко обвързани със специфичната 

дейност, която изпълняват съответните служители, сред които обучение за одитори на тема 

„Обучение по ISO: 9001-2008 и 19011/2011“, предназначено за служители от общата и 

специализирана администрация, и обучение на тема „Общи методи за безопасност в 

железопътния транспорт и оценка на риска“.  
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D.4. Вземане на решения  

1. В националното законодателство са въведени 

принципите на надзора, предвидени в Регламент (ЕС) № 

1158/2010 и в Регламент (ЕС) № 1169/2010 

• пропорционалност 

• съгласуваност 

• насоченост 

• прозрачност 

• приоритети при ефективното използване на 

ресурсите 

• управленска отговорност 

• сътрудничество 

Извършваните одити са насочени към проверка на функционирането на Системите за 

управление на безопасността на железопътните превозвачи и управителя а 

инфраструктурата, както и на системите за поддръжка на возилата от ЛОП. За 

констатираните несъответствия се изготвят препоръки със съответни срокове за изпълнение. 

При извършените проверки/инспекции на железопътната инфраструктура и 

превозвачите от НОБ са направени предписания и са предприети действия за привеждане в 

съответствие с изискванията за безопасност на обекти от железопътната инфраструктура и 

подвижния железопътен състав. При констатиране на неизправности, застрашаващи 

безопасността на превозите, проверяващите от НОБ спират от експлоатация елементи от ЖИ 

или ПЖПС до отстраняване на неизправностите. УЖИ и ЖП са задължени да изпълнят 

предписанията в указания срок. Изпълнението на предписанията и отстраняването на 

несъответствията с изискванията за безопасност са обект на последващ контрол от НОБ.  

При констатиране на нарушения, свързани с безопасността на превозите служители на 

НОБ съставят актове за административно нарушение, съгласно ЗЖТ. През 2014 г. са 

издадени 329  наказателни постановления от изпълнителния директор на ИАЖА въз основа 

на актове за нарушения на ЗЖТ, съставени от инспектори на ИА „Железопътна 

администрация” и служители на Министерство на вътрешните работи. 

2.  През отчетната година не са постъпили жалби, подадени от ЖП и УИ срещу решения, 

взети по време на извършване на надзорни дейности. 

 

D.5. Координация и сътрудничество  

1. През отчетната година няма сключени споразумения на НОБ на България с НОБ от 

други държави-членки за прилагане на надзорни дейности върху железопътните превозвачи. 

2. През 2014 г. беше задълбочено сътрудничеството с Националните органи по 

безопасност на отделни държави от региона - Румъния, Австрия и Унгария. Представители 

на НОБ на България взеха участие в многостранна срещи с представители на НОБ от тези 

страни. На срещата проведена на 5.12.2014 г. в гр. Будапеща бяха обсъдени следните теми: 

 Сертифициране на железопътните превозвачи като Лице, отговорно за поддръжката на 

железопътните превозни средства (ЛОП). Участниците представиха накратко 

проблемите в отделните страни, свързани с прилагането на Регламент № 445 за 

сертифицирането на ЛОП на товарни вагони. България подчерта, че в националното 

законодателство сертификати за ЛОП се издават освен за товарни вагони, но и за 

останалите железопътни превозни средства – локомотиви, пътнически вагони и др. 

 Дискусия по предложението на ЕЖА за издаване на сертификат за безопасност на 

железопътен превозвач, който работи на територията на друга държава-членка само в 

зоната на железопътния граничен преход. България даде пример с граничния преход 

Русе-Гюргево-север, където в момента пътническите влакове се обслужват от българска 
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страна, а товарните – от румънска, като девет румънски превозвачи влизат в граничната 

гара Русе-разпределителна. 

 Въпроси свързани с издаването на разрешения за въвеждане в експлоатация на 

специфични железопътни возила. Унгарският НОБ даде конкретни примери за 

специфичните проблеми, които НОБ трябва да разреши при издаване на разрешение на 

определени типове вагони.  Участниците от всички страни се включиха в дискусията с 

конкретни примери. Беше отбелязано, че при изпълнението на тези задачи НОБ от 

отделните дръжави-членки следва да си сътрудничат с цел ускоряване на процеса по 

издаване на разрешения. България посочи като добра практика установеното 

сътрудничество с НОБ на Румъния, което до момента дава много добри резултати. 

D.6. Изводи от предприетите мерки  

В резултат на направените през 2014 г. одити на ЖП и УЖИ се налагат изводите, че те 

изпълняват изискванията на европейското и национално законодателство, свързани с 

Общите методи за безопасност и поддържат функциониращи Системи за управление на 

безопасността. Констатирани са пропуски по прилагане на процедурите, свързани с и 

документиране на някой от процесите на СУБ. Железопътните предприятия, в резултат на 

препоръките и предписанията на НОБ, предприемат своевременни действия за коригиране по 

констатираните несъответствия по прилагане на СУБ.  

 
 
E. ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

E.1.    Ръководство  

Към СУК на ИАЖА са изготвени вътрешни процедури 

(работни инструкции), регламентиращи реда и  начина за 

оценка на подадените заявления за издаване на удостоверение 

и/или сертфикат за безопасност. Процедурите се използват от 

служителите на ИАЖА, ангажирани в оценката на подадените 

заявления и са издадени на база изискванията на приложимото 

европейско и национално законодателство, които обхващат: 

• Закон за железопътния транспорт (ЗЖТ); 

• Наредба № 59 от 05.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния 

транспорт; 

              • Наредба № 58 от 2.08.2006 г. за правилата за техническата експлоатация, 

движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт; 

• Наредба № 56 от 14 февруари 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение 

на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за 

безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава 

правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, 

отговорен за безопасността на превозите; 

• Устройствен правилник на ИАЖА; 

• Регламент (ЕО) № 653/2007 на Комисията от 13 юни 2007 година относно 

прилагането на общ европейски формат за сертификатите за безопасност и документите за 

кандидатстване за сертифициране съгласно чл. 10 от ДЖБ и за валидността на сертификатите 

за безопасност, издадени по Директива 2001/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета; 

• Регламент (ЕС) № 1158/2010 на Комисията от 9 декември 2010 година относно общ 

метод за безопасност за оценка на съответствието с изискванията за получаване на 

сертификат за безопасност на железопътния транспорт; 
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• Регламент (ЕС) № 1169/2010 на Комисията от 10 декември 2010 година относно общ 

метод за безопасност за оценка на съответствието с изискванията за получаване на 

разрешително за железопътна безопасност 

• Регламент (ЕС) № 1077/2012 на Комисията от 16 ноември 2012 година относно общ 

метод за безопасност за осъществяване на надзор от националните органи по безопасност 

след издаването на сертификат за безопасност или разрешително за безопасност. 

Горепосочените нормативни актове са публикувани на интернет сайта на ИАЖА. 

През 2014 г. в ИАЖА бяха депозирани три заявления за подновяване на сертификати 

за безопасност (СБ) част „А” и част „Б” (от Булмаркет ДМ“ ООД,  „Газтрейд“ АД и „Ди Би 

Шенкер Рейл България“ ЕООД), едно заявление за подновяване на СБ част „Б“ (от 

австрийското ЖП „Rail Cargo Austria” – клон София) и едно заявление за издаване на нов СБ 

част „Б“ (от унгарското ЖП „Rail Cargo Carrier”). След подаване на цялата необходима 

информация, заявленията на „Булмаркет ДМ“ ООД,  „Газтрейд“ АД, „Rail Cargo Austria” и 

„Rail Cargo Carrier” бяха удовлетворени през 2014 г., в определения срок съгласно чл. 12 от 

ДЖБ и чл. 29(3) от Наредба № 59. Подаденото в края на 2014 г. заявление за подновяване на 

сертификата за безопасност на „Ди Би Шенкер Рейл България“ ЕООД бе удовлетворено през 

2015 г. 

През 2014 г. на основание чл. 115ж, ал. 2 от ЗЖТ и чл. 43, ал. 1 от Наредба № 59 и във 

връзка със Заповед № РД-08-240/19.05.2015 г. на министър на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията  бе отнета лицензия № 205 от 25.09.2008 г. на „Унитранском“ АД 

за извършване на железопътни превози на товари и прекратени правата, произтичащи от нея. 

Изпълнителният директор на ИАЖА отнема Сертификата за безопасност Част А и Част Б на 

„Унитранском“ АД със Заповед № 14-00-75/01.07.2014 г.   

Подробности за издадените през 2014 г. сертификати за безопасност (част А и част Б) 

на железопътни предприятия са представени в таблицата по-долу: 

Подател 

Име на ЖП 

Дата на 

подаване на 

заявлението 

Дата на 

издаване на 

СБ/УБ 

Вид СБ/УБ Валидност 

Удостовер

ение 

Сертификат Сертификат От До 

Част А Част Б 

„Rail Cargo 

Carrier”  

27.08.2013 03.06.2014 - - Да 05.06.2014 15.12.2014 

„Булмаркет 

ДМ“  

04.10.2013 31.03.2014 - Да Да 31.03.2014 31.03.2018 

„Газтрейд“ 

АД 

30.04.2014 30.06.2014 - Да Да 02.07.2014 01.07.2019 

„Rail Cargo 

Austria“  

06.06.2014 11.12.2014 - - Да 24.12.2014 23.12.2019 

„ДБ Шенкер 

Рейл 

България“  

28.11.2014 22.05.2015 - Да Да 27.05.2015 26.05.2020 

През 2014 г. в ИАЖА не са подавани заявления за издаване на удостоверения за 

безопасност на УЖИ, както и не са издавани такива удостоверения.   

 

E.2. Контакти с други НОБ   

През отчетния период не са постъпвали запитвания от други НОБ за предоставяне на 

информация за сертификати за безопасност част A на железопътни превозвачи, 

сертифицирани от НОБ на България, кандидатстващи за сертификат за безопасност част Б в 

друга държава-членка. 
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През 2014 г. НОБ на България  е отправил запитване и провел консултации с НОБ на 

Унгария относно предоставяне на информация за Сертификат за безопасност Част А на 

„Рейл Карго Кериър“ във връзка с подадено заявление за издаване на Сертификат за 

безопасност Част Б в България. 

 

E.3. Процедурни въпроси   

Наблюденията на НОБ на България при прилагането през 2014 г. на ОМБ за оценка на 

съответствието с изискванията за получаване на сертификати за безопасност (Регламент (ЕС) 

№ 1158/2010/ЕС) и разрешителни за безопасност (Регламент (ЕС) № 1169/2010/ЕС) показват, 

че ДП НКЖИ и железопътните предприятия (ЖП) са адаптирали техните Системи за 

управление на безопасността (СУБ) към тях.  

Основна  сфера за подобряване на дейността на жп сектора в България в областта на 

безопасността е прилагането на ОМБ за определяне и оценка на риска съгласно изискванията 

на Регламент № 352/2009/ЕО. 

Друга основна сфера за подобряване дейността на жп сектора в областта на 

безопасността е повишаване на критериите от страна на железопътните предприятия при 

прилагането на ОМБ за мониторинг (наблюдение) съгласно изискванията на Регламент № 

1078/2012/ЕС. 

 

E.4. Обратна връзка   

 НОБ на България работи в непрекъснато 

взаимодействие и сътрудничество с ЖП и УЖИ. 

Провеждат се периодично срещи и заседания на работни 

групи, на които се обсъждат различни въпроси, свързани с 

възникнали проблеми при осъществяването на 

безопасността на превозите с железопътен транспорт, 

прилагането на ТСОС и национални правила, промяна на 

съществуващи национални технически правила и правила 

за безопасност и др.  

ИАЖА осъществява обратна връзка от фирмите и гражданите за качеството на 

предлаганите от нея услуги по следните начини: 1) чрез своята интернет-страница (в раздел 

„Контакти“) и по електронната поща; 2) на място - във фронт-офиса или пощенската кутия, 

разположена на входа на ИАЖА и 3) чрез обикновената поща.   

 Инструментите, които ИАЖА е създала за измерване на удовлетвореността на 

гражданите и фирмите е чрез попълване от потребителите по електронен път или на място 

(фронт-офиса) на анкетна карта за обратна връзка. Анкетната карта съдържа въпроси, 

свързани с обща оценка за работата и компетентността на служителите на ИАЖА, 

взаимодействието им с гражданите и наличието на корупционни практики. 

Получените данни чрез различните комуникационни канали се анализират и служат за 

обособяване на потребителите в целеви групи. Потребителите, неправителствените 

организации на гражданите и бизнеса и обществеността се уведомяват за предприетите 

действия и за резултатите чрез интернет страницата и на хартиен носител чрез фронт офиса 

на ИА „Железопътна администрация". 

Информацията, която интересува гражданите, може да се получи от 

информационното табло на входа на МТИТС на ул. „Кузман Шапкарев” № 7, Харта на 

клиента и интернет страницата на ИАЖА.  
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От 2011 г. е в действие директен телефон (+359 2 940 9400) и специален интернет сайт 

(www.transportinfo.bg), на които граждани и фирми могат да подават  сигнали за нередности 

в транспорта, включително и в железопътния транспорт.  

      

 

F.        ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО  

F.1. Директива за железопътна безопасност (ДЖБ)  

През 2014 г. не са правени промени в българското 

законодателство, свързани с транспониране на 

измененията на ДЖБ.  

През 2010 г. в националното законодателство бяха 

транспонирани следните изменения на ДЖБ: 

 

 В Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния 

транспорт бяха адаптирани изискванията на Директива 2008/110/EО и Директива 

2009/149/EО; 

 В Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за условията и съществените изисквания към 

железопътната инфраструктура и превозните средства за постигане на оперативна 

съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в 

рамките на европейския съюз бяха адаптирани изискванията на Директива 2008/57/ЕО 

относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на 

Общността. 

Транспонирането на Директива 2014/88/ЕС
8
 за изменение на ДЖБ по отношение на 

общите показатели за безопасност и общите методи за изчисляване на разходите при 

произшествие бе извършено през 2015 г. 

 

В таблица 1 към Приложение В на настоящия доклад са представени подробности 

за направените промени в българското  законодателство, свързани с Директива 2004/49/ЕО. 

F.2. Законодателни и регулаторни промени 

През 2014 г. влязоха в сила следните промени в националната нормативна уредба 

(законодателство и регулиране), публикувани в „Държавен вестник“ и касаещи 

железопътния транспорт в България: 

 Закон за железопътния транспорт /ЗЖТ/ (изм. ДВ, бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 

1.01.2014 г.). 

 Наредба № 58 от 2.08.2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението 

на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт (посл. изм. и доп. ДВ, бр. 68 

от 15.08.2014 г., в сила от 15.08.2014 г.) 

Кратко описание на промените: 

1. Със Закон за изменение и допълнение на ЗЖТ, публикуван в Държавен вестник бр. 

15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г. в ЗЖТ са направени следните промени:  

1.1. В чл. 6, ал. 1 е направено допълнение, че ИАЖА е юридическо лице на бюджетна 

издръжка към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; 

1.2. В чл. 8 е отменена ал. 1 със следния текст: „Изпълнителният директор на 

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ е второстепенен разпоредител с 

                                                 
8 Директива 2014/88/ЕС на Комисията от 9 юли 2014 г. за изменение на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по 

отношение на общите показатели за безопасност и общите методи за изчисляване на разходите при произшествие 

http://www.transportinfo.bg/
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бюджетни кредити към министъра на транспорта“, което е във връзка с допълнението в чл. 6, 

ал. 1; 

1.3. В чл. 26, ал. 1, т. 1 думите „републиканския бюджет“ са заменени с „държавния 

бюджет“; 

1.4. В чл. 30, ал. 5 текстът „министъра на транспорта“ е заменен с текста „министъра 

на транспорта, информационните  технологии и съобщенията“ (което е във връзка с 

направените структурни промени в изпълнителната власт) и думите „републиканския 

бюджет“ са заменени с „държавния бюджет“. 

Посочените промени в ЗЖТ не касаят железопътната безопасност. 

 

2. Промените в Наредба № 58 от 2.08.2006 г. за правилата за техническата 

експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт (посл. 

изм. и доп. ДВ, бр. 68 от 15.08.2014 г., в сила от 15.08.2014 г.) може да се разделят в 

следните групи: 

1-ва група – промени във връзка с прилагането на техническите спецификации за 

оперативна съвместимост по отношение на структурната подсистема „Подвижен състав” при 

въвеждане и модернизация; 

2-ра група – промени във връзка с влизането в сила от 03.12.2009 г. на Регламент (ЕО) 

№ 1371/2007 на Европейския съвет и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно правата 

и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (Регламент (ЕО) № 

1371/2007); 

3-та група – промени във връзка с прилагането от 01.01.2012 г. на Решение на 

Комисията от 12 май 2011 година относно техническата спецификация за оперативна 

съвместимост по отношение на подсистемата „Експлоатация и управление на движението” 

на трансевропейската конвенционална железопътна система (2011/314/ЕС); 

4-та група – промени във връзка с изпълнение на обект „Реконструкция и 

електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград – турска граница и 

оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч”, при което са доставени и монтирани „къси” 

неутрални вставки (с дължина под 8 метра), които са със заземена изолирана секция от 

контактната мрежа и тяхната конструкция позволява преминаване на тягов електрически 

подвижен състав с вдигнат токоснемател, но с изключен главен електрически прекъсвач, 

което налага специфичното им сигнализиране; 

5-та група – промени по целесъобразност за отстраняване на констатирани пропуски и 

недостатъци в наредбата в процеса на нейното прилагане.   

 

 Повече подробности за влезлите в сила през 2014 г. промени в българското 

законодателство, касаещи безопасността в железопътния транспорт на България, са 

представени в таблица 2 към Приложение В на настоящия доклад.  

 

 

G. ПРИЛАГАНЕ НА ОМБ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И 

ОЦЕНКА НА РИСКА 

Регламент (ЕО) № 352/2009 е въведен в процедурите 

към СУБ на ДП НКЖИ и повечето ЖП, като НОБ 

контролира прилагането на съответните процедури за 

оценка на риска, вкл. оценката на значителните 

експлоатационни или организационни промени. 
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G.1. Опит на НОБ. 

1. Решения, взети от вносители на предложения през 2014 г., относно степента на 

значимост на промяна. 

1.1. Извършена оценка на риска и значимостта на 

промяната по проект: „Рехабилитация на железопътната 

инфраструктура по участъци на железопътната линия 

Пловдив - Бургас“:  

Със заповед № 421/ 07.03.2014 г. на генералния 

директор (ГД) на ДП НКЖИ, в съответствие на вътрешна 

процедура по безопасност „ПБ 2.09. Методика за определяне 

и оценка на риска” и в изпълнение на изискванията на 

Регламент (ЕО) № 352/2009 е създаден съвет по оценка на 

риска за проекта „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци от 

железопътната линия Пловдив - Бургас“ във връзка с подаването на заявление за издаването 

на разрешение за въвеждане в експлоатация (РВЕ) от НОБ. 

 Съветът е оценил проекта, като значителна промяна в железопътната система и е 

стартирал процедура за управление на риска по Приложение 1  на Регламент (ЕО) 352/2009. 

Съветът, спазвайки процедура по оценка на риска е изготвил описание на железопътната 

система на проекта за подсистеми „Инфраструктура“, „Енергия“ и „Контрол, управление и 

сигнализация“ (КУС). Идентифицирани са опасностите и свързаните с тях рискове за 

подсистемите „Инфраструктура“, „Енергия“ и „КУС“. Изготвени са оценка на опасностите, 

мерките за безопасност и използвания принцип за приемливост на риска, както и 

интерфейсите при контрол и управление на риска на железопътната система. 

Идентифицираните опасности и свързаните с тях рискове са контролирани (овладяни) 

от СУБ на ДП НКЖИ. 

През 2015 г. ДП НКЖИ депозира в ИАЖА заявление за издаване на РВЕ за участъка 

Михайлово – Калояновец. До момента процедурата на НОБ за оценка на заявлението не е 

приключила.    

1.2. Извършена оценка на риска и значимостта на промяната по проект: 

„Електрификация и реконструкция на жп линия Свиленград – турска граница”. 

 Със заповед № 2013/ 10.11.2014 г. на ГД на ДП НКЖИ, в съответствие на вътрешна 

процедура по безопасност ПБ 2.09 и в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) № 

352/2009 е създаден съвет по оценка на риска за проекта „Електрификация и реконструкция 

на железопътната линия Свиленград – турска граница” във връзка с подаването на заявление 

за издаването на разрешение за въвеждане в експлоатация (РВЕ) от НОБ. 

 Изготвен е регистър на опасностите за проекта „Електрификация и реконструкция на 

жп линия Свиленград – турска граница” - Фаза 3 на подсистема “Инфраструктура”. 

Идентифицирани опасности и свързаните с тях рискове са контролирани (овладяни) 

от системата за управление на безопасността на ДП НКЖИ. 

През май 2015 г. ДП НКЖИ депозира в ИАЖА заявление за издаване на РВЕ на 

железопътна линия Свиленград – турска граница. Понастоящем процедурата на НОБ за 

оценка на заявлението все още не е приключила.   

1.3. Извършена оценка на риска и значимостта на промяната по проект: 

„Модернизация на железопътната линия София - Септември“, обхващащ железопътни 

участъци „София - Елин Пелин“ и „Елин Пелин - Септември“: 

Със заповед № 1170/ 04.07.2014 г. на ГД на ДП НКЖИ, в съответствие на вътрешна 

процедура по безопасност ПБ 2.09. е създаден съвет по оценка на риска за проекта 

„Модернизация на жп линия София - Септември“, обхващащ жп участъци „София - Елин 

Пелин“ и „Елин Пелин - Септември“ във връзка с въвеждането му в експлоатация. 
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Изготвено е описание на железопътната система на проект: „Модернизация на жп 

линия София - Септември“, обхващащ жп участъци „София - Елин Пелин“ и „Елин Пелин - 

Септември”, включващо описанията на подсистемите „Инфраструктура” и „Енергия”. 

Идентифицираните опасности са описани в доклада за безопасност за проект „Модернизация 

на жп линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин - Септември”. 

Изготвен е регистър на идентифицираните опасности за подсистемите „Инфраструктура” и 

„Енергия”. 

Идентифицираните опасности и свързаните с тях рискове са контролирани (овладяни) 

от системата за управление на безопасността на ДП НКЖИ. 

1.4. Извършена оценка на риска и значимостта на промяната по проект: 

“Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската 

транспортна мрежата“, обхващащ следната железопътната инфраструктура: 

железопътна линия София – Драгоман; железопътна линия София – Перник – Радомир; 

железопътен възел София и железопътен възел Бургас”: 

Със заповед № 1171/ 04.07.2014 г. на ГД на ДП НКЖИ, в съответствие на вътрешна 

процедура по безопасност ПБ 2.09. и в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) № 

352/2009 е създаден съвет по оценка на риска за проекта „Инструмент за подготовка на 

железопътни проекти по трансевропейската транспортна мрежата“, обхващащ следната 

железопътна инфраструктура: жп линия София – Драгоман; жп линия София – Перник – 

Радомир; жп възел София и жп възел Бургас. 

 Изготвено е досие на проекта включващо описание на железопътната системата: 

„Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Трансевропейската транспортна 

мрежата“, обхващащ следната железопътната инфраструктура: жп линия София – Драгоман; 

железопътна линия София – Перник – Радомир; жп възел София и жп възел Бургас”, 

включващо описанията на подсистемите „Инфраструктура” и „Енергия”. 

 Идентифицираните опасности са посочени в доклада за безопасност на проекта и са 

включени в регистър на опасностите за подсистемите „Инфраструктура” и “Енергия”. 

 Идентифицирани опасности и свързаните с тях рискове да се управляват от СУБ на 

ДП НКЖИ и поне веднъж годишно да се одитират при провеждане на вътрешния одит на 

СУБ в ДП НКЖИ. 

 

 1.5. Извършена оценка на риска и значимостта на промяната по проект: „Табло 

за далечна информация по оптика” за автоматично прелезно устройство, производство 

на "БАЛКАНТЕЛ ООД" . 

 Със заповед № 1094/ 24.06.2014 г. на ГД на ДП НКЖИ, в съответствие на вътрешна 

процедура по безопасност „ПБ 2.09. Методика за определяне и оценка на риска” и в 

изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) № 352/2009 е създаден съвет по оценка на 

риска за проекта „Табло за далечна информация по оптика” за автоматично прелезно 

устройство, производство на „БАЛКАНТЕЛ“ ООД. 

 Изготвен е регистър на опасностите за „Табло за далечна информация по оптика”, 

производство на „БАЛКАНТЕЛ“ ООД за автоматично прелезно устройство, използвания 

метод за анализ, класифициране/оценка на опасностите, мерките за безопасност и 

използвания принцип за приемливост на риска, както и взаимовръзките/ интерфейсите при 

контрол и управление на риска. 

 Идентифицирани опасности и свързаните с тях рискове ще се контролират (овладяват) 

от системата за управление на безопасността на ДП НКЖИ, при внедряване на устройството. 
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G.2. Обратна връзка от секторните участници  

 НОБ на България работи в непрекъснато взаимодействие и сътрудничество с 

железопътните превозвачи и управителя на железопътната инфраструктура. Провеждат се 

периодично срещи и заседания на работни групи, на които се обсъждат различни въпроси, 

свързани с възникнали проблеми при осъществяването на безопасността на превозите с 

железопътен транспорт, включително прилагането на ОМБ за определяне и оценяване на 

риска. 

Секторните участници могат да изразят техните мнения, коментари, предложения, 

жалби и т.н. по всички въпроси от дейността на ИАЖА, включително и по въпросите, 

свързани с ОМБ за определяне и оценяване на риска по: електронен път (чрез имейл или на 

уебсайта на ИАЖА), по обикновената поща или на място - във фронт-офиса, или пощенската 

кутия, разположена на входа на ИАЖА и МТИТС.  

G.3. Ревизирани национални правила за безопасност (НПБ) в резултат от 

прилагането на разпоредбите на ЕС за оценка и определяне на риска  

През 2014 г. не са ревизирани национални правила за безопасност в резултат от 

прилагането на разпоредбите на ЕС за оценка и определяне на риска. 

В изпълнение на Регламент (ЕС) № 402/2013 на Комисията от 30 април 2013 година 

относно общия метод за безопасност за определянето и оценката на риска, Република 

България е приела орган за оценка на риска да бъде признат орган съгласно чл. 9 от 

Регламента. Органът за признаване е НОБ , за което е уведомена своевременно ЕЖА 

съгласно чл. 13 от Регламента. През 2015 г. има една кандидатура за Орган за оценка на 

риска (AsBo), който да бъде признат по Регламент (ЕС) № 402/2013. 

 

   

H.   ДЕРОГАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СХЕМАТА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ЛИЦА, 

ОТГОВОРНИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 14а (8) ОТ ДИРЕКТИВА 2008/110/ЕО  

 

През 2014 г. НОБ на България не е прилагал алтернативни мерки за сертифициране на 

лица (структури), отговорни за поддръжката на превозни средства чрез прилагане на 

дерогации, в съответствие с чл.14а(8) от Директива 2008/110/ЕС на Европейския парламент и 

на Съвета от 16 декември 2008 г. за изменение на Директива 2004/49/ЕО. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А – ОБЩИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (ОПБ) 

Данни/диаграми за  изпълнение на основните ОПБ за периода 2010 – 2014 г. 

Данни за значителните произшествия
9
 и предпоставките за произшествия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 „значително произшествие“ означава всяко произшествие с участието на най-малко едно движещо се железопътно возило, с резултат най-малко едно загинало 

или тежко ранено лице, или значителни щети по подвижния състав, коловоза, други съоръжения или околната среда, или значително нарушаване на 

движението, с изключение на произшествия в ремонтните заводи, складовете и депата 

„значителни щети по подвижния състав, коловоза, други съоръжения, или околната среда“ означава щети, които са еквивалентни на 150 000 EUR или повече; 

„значително нарушаване на движението“ означава, че движението на влаковете по главна железопътна линия е прекъснато за шест часа или повече; 
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Общ брой убити, според вида на произшествията и категориите лица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ брой тежко ранени, според вида на произшествията и категориите лица: 
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Данни за трафика
10

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 „влак-километър“ означава единица мярка, изразяваща движението на влак на разстояние един километър. Използва се действително изминатото разстояние, 

ако то е известно, в противен случай се използва стандартното разстояние по мрежата между началната точка и местоназначението. Взема се предвид само 

разстоянието на националната територия на докладващата държава (дефиниции от Директива 2014/88/ЕС за изменение на Директива 2004/49/ЕО);  

„пътник-километър“ означава единица мярка, изразяваща превоза на един пътник с железопътен транспорт на разстояние от един километър.  Взема се предвид 

само разстоянието на националната територия на докладващата държава;  

*„линеен километър“ означава дължината, измерена в километри, на железопътната мрежа в държавите членки, чийто обхват е определен в член 2; За 

многоколовозни железопътни линии се взема предвид само разстоянието между началната точка и местоназначението.  

**„километър релсов път“ означава дължината, измерена в километри, на железопътната мрежа в държавите членки, чийто обхват е посочен в член 2. За 

многоколовозните железопътни линии се взема предвид общата дължина на всички коловози.“ 10.7.2014 г. L 201/17 Официален вестник на Европейския съюз BG 

--- символ, означаващ липса на данни за съответната година 
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Данни, свързани с техническата безопасност на инфраструктурата
11

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 „Автоматична влакова защита (АВЗ)" е система, която налага съобразяване със сигналите и ограниченията на скоростта чрез контрол върху 

скоростта, включително автоматично спиране при подаден сигнал за това; 

„Железопътен прелез“ означава пресичане на едно ниво на железопътна линия с път, прието от оператора на инфраструктурата и отворено за 

публично или частно ползване. Изключват се проходи между перони в рамките на една гара, както и проходи през релсов път, които са 

предназначени за използване само от служители (дефиниции от Директива 2004/49/ЕО); 

--- символ, означаващ липса на данни за съответната година 

 
 

 



47 

 

Данни за смъртните случаи и приведени тежки наранявания (FWSI
12

) за различните 

категории лица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 „смъртни случаи и приведени тежки наранявания (FWSI)” означава такова изразяване на последиците от значителни произшествия, с които 

комбинирано се отчитат смъртните случаи и тежки наранявания, като 1 тежко нараняване статистически се разглежда като равносилно на 0,1 

смъртни случаи (чл. 2 (г) от Решение 2009/460/ЕО)   

--- символ, означаващ липса на данни за съответната година 
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Данни за смъртните случаи и приведени тежки наранявания (FWSI) за различните 

категории лица: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B – ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО  

(Приложение към раздел „F” от настоящия доклад) 
 

 

 

 

 

Таблица 1  

Статус на транспонирането на измененията на 

Директива 2004/49/ЕО към 30.09.2015 г.  

(Приложение към раздел F.1) 

 

 

Изменения 

на Директива 

2004/49/ЕО 

Транспонирано 

(Да/Не) 

Правни препратки Дата на влизане  

в сила 

Директива 

2008/57/EО 

 

Да Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за 

условията и съществените 

изисквания към железопътната 

инфраструктура и превозните 

средства за постигане на 

оперативна съвместимост на 

националната железопътна 

система с железопътната система 

в рамките на европейския съюз, 

Глава V, Раздел ІV „Разрешение 

за въвеждане в експлоатация на 

превозно средство”. 

26.10.2010 г. 

Директива 

2008/110/EО 

Да Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за 

управление на безопасността в 

железопътния транспорт. 

28.12.2010 г. 

Директива 

2009/149/EО 

Да Наредба № 59, Приложение 1. 22.06.2010 г. 

Директива 

2014/88/ЕС 

Да Наредба № 59, Приложение 1. 31.07.2015 г. 
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Таблица 2  

Законодателни и регулаторни промени, влезли в сила през 2014 г. (Приложение към раздел F.2 от настоящия доклад) 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

И РЕГУЛИРАНЕ 

Правни препратки Влизане в 
сила, дата 

Описание на промяната Причини за промяната 

Касаещи НОБ -- -- -- -- 

Касаещи NoBo, DeBo, 

Оценяващи органи, трети 

страни на регистриране, 

изпитване и др. 

-- -- -- -- 

Касаещи ЖП/ УИ/ ЛОП Наредба № 58 от 02.08.2006 г. 

за правилата за техническата 

експлоатация, движението на 

влаковете и сигнализацията в 

железопътния транспорт 

(Наредба № 58) 

ДВ, бр. 68 от 

15.08.2014 г. 
1. В глава шестнадесета, раздел I „Общо положения“ е 

създаден нов чл. 216а. 

Направената промяна е с оглед  прилагането 

на Решение 2011/314/ЕС
13

 относно ТСОС 

ЕУД от 01.01.2012 г. 

 Наредба № 58  ДВ, бр. 68 от 

15.08.2014 г. 
2. Създаден е нов чл. 217а. В ал. 1 на чл. 217а е определен 

персоналът на ЖП и УЖИ, който извършва експлоатация и 

управление на движението, а  в ал. 2 и 3  документацията, 

която ЖП и УЖИ трябва да изготвят и осигурят за персонала 

си по ал.1 /а) Ръководство на машиниста, б) Пътна книга за 

всеки ТПС, излизащ на път и в) Разписание на влака/.   

Направената промяна е с оглед  прилагането 

на Решение 2011/314/ЕС.  

Прилагане на други 

изисквания на ЕС 

(касаещи железопътната 

безопасност) 

Наредба № 58  ДВ, бр. 68 от 

15.08.2014 г. 
3. В чл. 178 са създадени две нови алинеи 3 и 4. Направените допълнения са във връзка с 

прилагането на съответните ТСОС(и) по 

отношение на структурната подсистема 

„Подвижен жп състав“ при въвеждане му в 

експлоатация, обновяване или модернизация  

 Наредба № 58  ДВ, бр. 68 от 

15.08.2014 г. 
4. В чл. 204, ал. 1 е направена промяна относно предимството 

на влаковете при регулиране на движението, като 

международните пътнически влакове са изведени на второ 

място след влаковете, които се движат за оказване на помощ 

след възникване на произшествия и инциденти.  

Направената промяна е във връзка с 

Регламент (ЕО) № 1371/2007
14

, който за 

пътниците в международно съобщение се 

прилага от 03.12.2009 г. 

 Наредба № 58  ДВ, бр. 68 от 

15.08.2014 г. 
5. В заглавието на Глава шестнадесета думите „Оперативно 

ръководство“ са заменени с думата „Експлоатация“. 

Направената промяна е във връзка с 

прилагането на Решение 2011/314/ЕС 

относно ТСОС ЕУД от 01.01.2012 г. 

 

                                                 
13 Решение 2011/314/ЕС на Комисията от 12 май 2011 г. относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Експлоатация и управление на движението“ на трансевропейската 

конвенционална железопътна система (ОВ L 144, 31.5.2011 г., стр. 1). 
 

14
 Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт 
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