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A. Обща информация  
А.1. Обхват на доклада 
 

Годишният доклад за дейността на Националния орган по безопасност (НОБ) в 
Република България е изготвен, съгласно изискванията на чл. 18 на Директива 2004/49/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на железопътния транспорт 
в Общността. 

Настоящият доклад показва развитието на безопасността в железопътния 
транспорт в Република България през предходната 2012 г., включително и развитието на 
Общите показатели за безопасност (ОПБ). Паралелно с общата информация за 
железопътния транспорт, в доклада се проследяват осъществените промени през 
отчетната година и отражението им върху безопасността.  

Целта на доклада е да покаже състоянието на безопасността и подпомогне 
развитието на системите за управление на безопасността от управителите на 
железопътната инфраструктура и превозвачите в съответствие с последните Европейски 
изисквания. 
 
A.2. Резюме на английски език. 
Отнася се за английската версия на доклада. 
 
B. Уводна част 
B.1. Въведение към доклада (от доклада за 2011) 

Национален орган по безопасност в Република България е Изпълнителна агенция 
„Железопътна администрация”, съгласно чл. 6, ал. 3 от Закона за железопътния транспорт 
(ЗЖТ). Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" е със седалище в София и с 
териториални звена в София, Пловдив и Горна Оряховица. 

Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" осъществява координация и 
контрол на дейността в областта на железопътния транспорт в Република България.  

Докладът е изготвен на база данните от годишните доклади за безопасност, 
изготвени от железопътните превозвачи и управителя на железопътната инфраструктура. 

Докладът е предназначен за всички компании и дружества (предприятия) от 
Република България, участващи в железопътния сектор (управители на железопътна 
инфраструктура, превозвачи, доставчици на оборудване, специализирани предприятия за 
ремонт и поддържане), както и за други компании и дружества от Европейския съюз, 
които извършват или желаят да извършват дейности по железопътната мрежа на 
Република България. 
 

B.2. Обща информация за железопътната структура на България (вижте Приложения А.1 
и А.2) 

Приложение А.1. съдържа карта на железопътната мрежа на България. 

Приложение А.2. съдържа списък на управителите на железопътна инфраструктура, 
притежаващи удостоверения за безопасност (таблица А.2.1) и списък на железопътните 
предприятия, на които НОБ на България е издал сертификати за безопасност част „А” и 
част „Б” (таблица А.2.1) 
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B.3. Резюме – общ анализ на тенденциите / Summary – General Trend Analyses   

В сравнение с 2011 г. през 2012 г. се наблюдава тенденция за намаляване на 
стойностите на ОПБ в най-важните наблюдавани области, като: общия брой на 
значителните произшествия N00 (от 74 на 48), общия брой на убитите TK00 (от 37 на 21) и 
общия брой на тежко ранените лица TS00 (от 42 на 32).  По тези показатели бяха 
достигнати нивата от 2010 г., през която бяха регистрирани най-ниските им стойности от 
2006 до 2012 г. През последните две години се наблюдава намаляване на размера на 
материалните щети на подвижен железопътен състав и инфраструктура. Продължава 
тенденцията за нарастване на броя на самоубийствата през последните три години. 

През 2012 г. в НОБ на Република България бяха депозирани две заявления за 
издаване на сертификати за безопасност част „А” и част „Б” на железопътни предприятия 
(ЖП). След подаване на цялата необходима информация към заявления на  „Карго Транс 
Вагон България” АД и на „Порт Рейл” ООД, същите бяха удовлетворени средно за около 2 
месеца, т.е. в определения четиримесечен срок съгласно чл. 12 от Директива 2004/49/ЕО 
(вж. също Приложение Е.1).  

През отчетната година нови, изменени или подновени удостоверения за 
безопасност на управители на инфраструктура не са издавани (вж. Приложение Е.2). 

 Някои данни за издадените през 2012 г. два нови сертификати за безопасност част 
А и част Б на ЖП са дадени в таблицата по-долу: 

 

№ Подател 
Дата на 
подаване 

Вид Валидност 

Удосто-
верение 

Сертификат 
Част А 

Сертификат 
Част Б 

От До 

1. 
„Карго Транс 
Вагон България” 
АД 

07.03.2012 Не Да Да 17.04.2012 16.04.2017  

2. 
„Порт Рейл”  
ООД 

26.03.2012 Не Да Да 29.05.2012 28.05.2017  

 
През 2012 г. продължи реализацията на двата основни инфраструктурни проекта, 

започнали през 2007 г. “Реконструкция и електрификация на железопътната линия 
Пловдив – Свиленград и оптимизиране на трасето за 160 км/ч.” и “Строителство на втори 
мост над река Дунав при Видин – Калафат”. Тези проекти се реализират според 
изискванията за оперативна съвместимост на трансевропейската конвенционална 
железопътна система.  
 

C. Организация  

С.1. Въведение в организацията 

 

Дейността на НОБ обхваща железопътната система на Република България, която 
включва дейностите на управителя на националната железопътна инфраструктура, 
железопътните превозвачи и дейностите, свързани с безопасността на движението на 
предприятия с вътрешен железопътен транспорт и/или извършващи ремонтни дейности 
по железопътната инфраструктура. 

Дейността, структурата, организацията на работа и числеността на персонала на 
Изпълнителната агенция „Железопътна администрация” (ИАЖА) се определят с 
Устройствен правилник, приет от Министерския съвет на Република България, който за 
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последен път претърпя изменение в началото на 2013 г. (изм. и доп. ДВ. бр.6 от 22 Януари 
2013 г.). 

Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор, който се 
назначава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 
съгласувано с министър-председателя. Изпълнителният директор е орган на 
изпълнителната власт. 

Административното ръководство на агенцията се осъществява от главен секретар, 
назначен от изпълнителния директор. 

Дейността на агенцията се извършва от обща и специализирана администрация, 
организирана в следните дирекции: 

Специализирана администрация: 
Главна дирекция „Железопътна инспекция” – 31 служители, от които 15 служители 

в регионалните звена; 
Дирекция „Регулиране” – 11 служители; 

Обща администрация: 
Дирекция „Административно-правно и финансовo-стопанско управлениие” – 8 

служители. 

В Приложение С.1. е показана схемата на вътрешната организация в ИАЖА. 
 

C.2. Организационна схема на отношенията между НОБ и другите национални органи 
(Приложение B)  
 

Взаимоотношенията между НОБ и другите национални органи са показани в диаграма в 
Приложение В.1.  
 
D. РАЗВИТИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ  

D.1. Инициативи за поддържане и подобряване на безопасността  

Продължава изпълнението на краткосрочните и дългосрочни инвестиционни 
програми за модернизиране на железопътната инфраструктура на Република България. В 
ход е реализирането на Проектът за реконструкция и електрификация на жп линията 
Пловдив – Свиленград – Турска/Гръцка граници, който е преходен с мостово финансиране 
– от програма ИСПА (отсечката Пловдив – Димитровград) към ОП „Транспорт” (отсечката 
Димитровград – Свиленград – турска/гръцка граници. 

Също така в изпълнение на строителните работи е и Проектът „Рехабилитация на 
железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив – Бургас“ ,  
разделен на три позиции. 

За да се намали влиянието на субективния фактор, ще продължи съоръжаването на 
гарите и междугарията с осигурителна техника, отговаряща на съвременните изисквания, 
в това число и пресъоръжаване на най-натоварените прелези от охраняеми с 
прелезопазач в автоматични (АПУ).  

Ще продължат да се инициират срещи с областни и местни администрации за 
закриване на някои прелези, които са слабо натоварени по отношение на автомобилното 
движение и имат обходни пътища. 

За запазване на нивото на безопасност, особено в участъците от железопътната 
инфраструктура, които не са обхванати от планираните инфраструктурни проекти и ще 
останат за поддържане в експлоатация с просрочени ремонти, ще се завиши субективния 
контрол върху текущото техническо състояние на съоръженията 
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Все още остава сериозен и застрашаващ безопасността, проблема с кражбите на 
елементи от съоръженията на железопътната инфраструктура. Въпреки взетите мерки за 
охрана от управителя на инфраструктурата и доброто сътрудничество с отдел 
“Транспортна полиция” този проблем не е решен окончателно. 

 
D.2. Подробен анализ на данните и тенденциите за развитие  

Брой на произшествия (N00): В сравнение с 2011 г., през 2012 г. се наблюдава намаление 
на общия брой произшествия с около 35 %.  

Брой на убитите (без самоубийствата) (ТК00):  В сравнение с 2011 г., през 2012 г. се 
наблюдава намаление на общия брой убити с около 43 %, като по този показател се 
достигат най-ниските нива от 2010 г. 

Брой на тежко ранените (TS00): През 2012 г. при общия брой на тежко ранените лица, 
също се наблюдава намаление с близо 25 %. 

Брой на предпоставките за произшествия (I00): През 2012 г., в сравнение с 2011 г., 
общият брой на събитията, свързани с предпоставки за произшествия се е увеличил с 
близо 35 %.   

Щети от значителни произшествия (С13): Разходите за материални щети на подвижен 
състав и инфраструктура са в размер на 201’810,00 евро, които в сравнение с 2011 г. са 
намалели над 2,5 пъти, а в сравнение с 2010 г. над 3,5 пъти.    

Брой на самоубийствата: През 2012 г. продължава тенденцията от последните три-
четири години за трайно увеличение на самоубийствата в страната ни. В сравнение с 2011 
г. при тях се наблюдава ръст с над 30 %.  

В обобщение, при общият брой на значителните произшествия и другите важни 
показатели, като брой убити и тежко ранени, се наблюдава значително намаление в 
сравнение с предходната година.  

 

D.2a.  Доклад на НОБ в съответствие с чл. 5 на приложението на Решение 2009/460/ЕО/ 
във връзка с вероятното влошаване на показателите за безопасност в категорията  
„Служители” 

Становището на НОБ на България по този въпрос е в унисон със становището на 
Европейската железопътна агенция, изразено в нейния доклад за оценка на постигането 
на Общите критерии за безопасност през 2013 г. (2013 Assessment of Achievement of 
Common Safety Targets).  

НОБ е на мнение,  че негативният резултат от оценката се дължи преди 
всичко на липсата на данни за 2004 и 2005 г. за България, което е наложило да се 
използват Националните контролни стойности (НКС) за категорията „Служители” 
на Румъния. Направеният от НОБ анализ показа, че негативният резултат от 
оценката по-скоро отразява ограниченията в практиката на докладване преди 
2007 г., отколкото влошеното ниво на безопасността в категорията „Служители”. 

В заключение смятаме, че резултатът от оценката не отразява правилно 
еволюцията на нивата на безопасността на железопътния транспорт в България 
през съответния период за оценяване. 
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D.3. Резултати от издадените препоръки за безопасност  

В ГДБ за 2012 г. за жп произшествия на „Специализираното звено за разследване на 
произшествия и инциденти в железопътния транспорт” (СЗРПИЖТ), като Национален 
орган за разследване (НОР) е направил една препоръка към „БДЖ –Пътнически превози” 
ЕООД и останалите железопътните предприятия в страната за повишаване безопасността 
на железопътния транспорт. 

Препоръките, направени от  СЗРПИЖТ са насочени основно към подобряване на 
пожарната и аварийна безопасност, превенцията и действията на железопътните 
предприятия при възникване на пожари в ПЖПС. 

Приети мерки за безопасност 

Произшествия/ предпоставки за произшествия, въз 
основа на които е предприета мярката 

дата място описание на събитието 

Основните препоръки, отразени в окончателен 
доклад на НОР на България от 06.02.2012 г.: 
- промяна на гасителната инсталация с по-ефективна, 
даваща възможност за погасяване на възникнали 
огнища от огън в токоизправителния шкаф и на други 
трудно достъпни места в ел.локомотив; 
- подмяна на използвания до сега гасителния агент, с 
по-нов, съвременен вид, създаващ възможността за 
по-успешно пожарогасене; 
- проучване на възможността за поставянето на 
допълнителни средства (пирогасителни патрони), 
осигуряващи навременно и надеждно потушаване на 
възникнал пожар. 
- на основание резултатите от проведените 
експерименти със заложените нов тип сухи 
кондензатори в изправителния блок на ел. 
локомотиви, своевременно да се извърши подмяната 
на старите в последващите планови ремонти (ПР, СР и 
КР); 
- усъвършенстване на пожароизвестителната 
инсталация на ел. локомотиви от същата серия; 
- своевременно отстраняване на възникналите течове 
и загуба на масло от връзките и агрегатите на 
локомотива; 
- провеждане на извънреден инструктаж по пожарна и 
аварийна безопасност и за действията на 
локомотивните бригади при възникване на пожари в 
тяговия подвижен състав, като същите бъдат запознати 
и с особеностите за конкретния случай; 
- да се проучи възможността за прилагане на 
термографски камери за диагностика на термичните 
процеси на уредите и апаратите за ниско, средно и 
високо напрежение в локомотивите при влизането им 
в депо. 

20.07.2011 г. Жп линия София – 
Варна,  
междугарие РП 
(Разделен пост) 
Лесичери-Ресен. 

Пожар в ПЖПС, възникнал 
с пътнически влак № 2615 
на „БДЖ - Пътнически 
превози” ЕООД, 
обслужван от ел. 
локомотив № 44.089.1  
 

 

 

E. СЪЩЕСТВЕНИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ И РЕГУЛАТОРНИ ИЗМЕНЕНИЯ  

През 2012 г. са извършени промени в: 

 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 
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лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите (в сила от 
06.11.2012 г.); 

 Наредба № 57 от 09.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на 
националната железопътна система с железопътната система в рамките на 
Европейския съюз (в сила от 17.01.2012 г.) 

 Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния 
транспорт (в сила от 06.04.2012 г.) 

 
През 2012 г. в Закона за железопътния транспорт няма влезли в сила изменения. 

Промените са представени в Приложение Е.  

 

F. РАЗВИТИЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА  
БЕЗОПАСНОСТ  

F.1. Национално законодателство – начални дати – достъпност  

1.1. Начална дата на издаване на сертификат за безопасност (СБ) според чл. 10 на 
Директива 2004/49/EC (ако е необходимо да се прави разлика между Част А и Б). 

През 2012 г. бяха издадени сертификати за безопасност на следните железопътни 
предприятия: 

 „Карго Транс Вагон България” АД със седалище в гр. София –  сертификат за 
безопасност част „А” и част „Б” за железопътен превоз на товари, включително превоз на 
опасни товари със срок на действие до 16.04.2017 г.; 

 „Порт Рейл” ЕООД със седалище в гр. Бургас –  сертификат за безопасност част 
„А” и част „Б” за железопътен превоз на товари, включително превоз на опасни товари със 
срок на действие до 28.05.2017 г. 

 В края на 2012 г. лицензирано в Германия железопътно предприятие ИГЕ ГМБХ И 
КО.КГ, подаде заявление за издаване на сертификат за безопасност - част А и част Б. НОБ 
отхвърли заявлението, поради това че заявителят не е регистрирано в България търговско 
дружество и не притежава български лиценз за упражняване на железопътна дейност.  

1.2. Начална дата на издаване на удостоверение за безопасност според чл. 11 на 
Директива 2004/49/EC.  

През 2012 г. не са издавани или подновявани удостоверения за безопасност на 
управители на железопътна инфраструктура. 
 

F.2. Цифрови данни (Приложение Е)  

Показани са в приложение Е. 

F.3. Процедурни аспекти  

3.1. Сертификати за безопасност Част А /  

3.1.1. Основания за актуализиране/изменение на сертификатите - част A 
През 2012 г. не са актуализирани или изменяни СБ част А. 
 

3.1.2. Основни причини за създалата се ситуация, в случай че средното време за 
издаване на сертификати - част А (само що се отнася до тези, посочени в приложение Е и 
след получаване на цялата необходима информация) надхвърля предвидения в чл. 12 (1) 
от Директивата за безопасност четиримесечен срок.  

През 2012 г. няма случаи на превишаване на предвидения четиримесечен срок. 
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3.1.3. Общ преглед на исканията от други национални органи по безопасност за 

верифициране/оценка на информацията, отнасяща се до сертификат - част А, издаден на 
железопътно предприятие, сертифицирано в една държава и кандидатстващо за 
сертификат – част Б в друга държава-членка.  

През 2012 г. такива искания не са отправяни. 
 
3.1.4. Резюме на проблемите, свързани с взаимното признаване на валидните за 

цялата територия на Общността сертификати - част А  

През 2012 г. не са възникнали проблеми с взаимното признаване на валидните за 
цялата територия на Общността сертификати - част А. 

 
3.1.5. Такси, събирани от НОБ за издаване на сертификати - част А (да/не – сума). 
През 2012 год. не са събирани такси за издаване на сертификати  за 

безопасност –  част А. 
 
3.1.6. Резюме на проблемите, свързани с използването на хармонизираните 

образци за сертификати - част А, по-специално във връзка с типовите категориите и 
мащаба на услугите 

През 2012 г. такива проблеми не са възникнали. 
 
3.1.7. Резюме на типичните проблеми/трудности, срещани от НОБ при прилагане 

на процедурите за издаване на сертификати - част А. 

През 2012 г. не са срещани проблеми/трудности при прилагането на 
процедурите по издаване на сертификати за безопасност - част А. 

 
3.1.8. Резюме на проблемите, посочени от железопътните предприятия във връзка 

с кандидатстването за сертификат - част А. 

Основният проблем пред железопътните предприятия е свързан с това какви 
точно документи трябва да се представят при кандидатстването. Всички 
възникнали проблеми при подготовката от железопътните предприятия на 
документите за кандидатстване за сертификат за безопасност - част А са решавани 
съвместно със служители от НОБ чрез провеждане на срещи и даване на консултации.   

 
3.1.9. Процедури за обратна връзка (напр. попълване на въпросници), позволяваща 

на железопътните предприятия да изразяват становището си относно 
процедурите/практиките по издаване на сертификати или да подават жалби. 

 Железопътните предприятия изразяват мненията си относно процедурите 
/практиките за кандидатстване за сертификат за безопасност при провежданите 
срещи и консултации с НОБ. 

 
3.2. Сертификати за безопасност - част Б  

3.2.1. Основания за актуализиране/изменение на сертификатите - част Б (напр. 
промяна в типа на услугите, обем на превозите, обслужвани линии, вид на подвижния 
състав, категория на персонала и пр.)  

През 2012 г искания за актуализиране/изменение на сертификати - част Б не са 
констатирани. 

 
3.2.2. Основни причини за създалата се ситуация, в случай че средното време за 

издаване на сертификати - част Б (само що се отнася до тези, посочени в приложение Д и 
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след получаване на цялата необходима информация) надхвърля предвидения в член 12, 
параграф 1 от Директивата за безопасността четиримесечен срок.  

През 2012 г. няма случаи на превишаване на предвидения четиримесечен срок. 
 

3.2.3. Такси, събирани от националните органи по безопасността за издаване на 
сертификати - част Б (да/не – сума). 

През 2012 г. не са събирани такси за издаване на сертификат за безопасност–
част Б. 
 

3.2.4. Обобщена информация за проблемите, свързани с използването на 
хармонизираните образци за сертификати - част A, по-специално във връзка с типовите 
категории и мащаба на услугите.  

През 2012 г. такива проблеми не са възникнали. 
 
3.2.5. Обобщена информация за типичните проблеми/трудности, срещани от 

националните органи по безопасността при прилагане на процедурите за издаване на 
сертификати - част Б.  

През 2012 г. бе прекъсната процедурата за издаване на сертификат за 
безопасност – част Б на лицензирано в Германия железопътно предприятие ИГЕ ГМБХ 
И КО.КГ, поради това че предприятието не е регистрирано в България търговско 
дружество и не притежава български лиценз за упражняване на железопътна дейност. 
До изготвянето на настоящия доклад процедурата не е подновена. 

 
3.2.6. Обобщена информация за проблемите, посочени от железопътните 

предприятия във връзка с кандидатстването за сертификати - част Б.  

Както и при сертификат за безопасност част А, основният проблем пред 
железопътните предприятия е свързан с това какви точно документи трябва да се 
представят при кандидатстването за част Б. Всички възникнали проблеми при 
подготовката от железопътните превозвачи на документите за кандидатстване за 
сертификат за безопасност част Б са решавани съвместно със служители от НОБ 
чрез провеждане на срещи и даване на консултации.   

 
3.2.7 Процедура за обратна връзка (напр. попълване на въпросници), позволяваща 

на железопътните предприятия да изразят становището си относно 
процедурите/практиките по издаване на сертификати или да подават жалби.  

Железопътните превозвачи изразяват мненията си относно процедурите 
/практиките/ за кандидатстване за сертификат за безопасност при провежданите 
срещи и консултации с НОБ . 

 
 
3.3. Удостоверения за безопасност  

3.3.1. Основания за актуализиране/изменение на удостоверенията за безопасност  
През 2012 г. искания за актуализиране/изменение на удостоверения за 

безопасност не са констатирани. 
 
3.3.2. Основни причини за създалата се ситуация, в случай че средното време за 

издаване на удостоверения за безопасност (само що се отнася до тези, посочени в 
приложение Д и след получаване на цялата необходима информация) надхвърля 
предвидения в член 12, параграф 1 от Директивата за безопасността четиримесечен срок.  

През 2012 г. не са издадавани нови удостоверения за безопасност на управители 
на железопътна инфраструктура.  

 
3.3.3. Обобщена информация за проблемите/трудностите от регулативен характер, 

свързани с прилагането на процедурите за издаване на удостоверения за безопасност.  
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През 2012 г. не е издадавано ново удостоверение за безопасност на управител 
на инфраструктура.  

 
3.3.4. Обобщена информация за проблемите, посочени от управляващите 

инфраструктура във връзка с кандидатстването за удостоверения за безопасност.  

През 2012 г. такива проблеми не са констатирани.  
 
3.3.5. Процедура за обратна връзка (напр. попълване на въпросници), позволяваща 

на управляващите инфраструктура да изразят становището си относно 
процедурите/практиките по издаване на сертификати или да подават жалби.  

Управителят на инфраструктурата изразява мнението си относно 
процедурите /практиките/ за кандидатстване за удостоверение за безопасност при 
провежданите срещи и консултации с НОБ . 

 
3.3.6. Такси, събирани от националните органи по безопасността за издаване на 

удостоверения за безопасност (да/не – сума).  

През 2012 г. не са събирани такси за издаване на удостоверение за безопасност. 
 

 
G. НАДЗОР ВЪРХУ ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И УПРАВИТЕЛИ НА ИНФРАСТРУКТУРА  

1. Описание на надзора, упражняван върху железопътните предприятия и 
операторите на инфраструктура  

Националният орган по безопасност упражнява надзор: 

 по изграждането, ремонта, поддръжката и експлоатацията на железопътната 
инфраструктура, безопасността на движението и на превозите и техническото състояние 
на подвижния състав; 

 върху функционирането на системите за управление на безопасността, 
изградени и поддържани от управителя на инфраструктурата и от железопътните 
превозвачи; 

 по спазване на общите изисквания и условия за безопасност и техническа 
експлоатация по отношение на вътрешния железопътен транспорт; 

 по спазване на съществените изисквания към железопътната система за 
постигане на оперативна съвместимост; 

 върху работата на персонала на управителя на инфраструктурата и на 
превозвачите, както и дейността на строителните и ремонтните предприятия и на 
вътрешния железопътен транспорт на министерства, ведомства, дружества и предприятия 
по безопасността на движението; 

 върху съответствието на съставните елементи за оперативна съвместимост с 
националните изисквания и стандарти в процеса на проектиране, изграждане и 
експлоатация на железопътната система. 

 
1.1. Одиторски проверки и инспекции проведени от НОБ: 

През 2012 год. са извършени 688 инспекции на обекти от железопътната 
инфраструктура и превозвачите.  

1.2. Капацитет (персонал), с който НОБ разполага за проверки (брой, % от 
ангажирания персонал на НОБ ). 

Административният капацитет на НОБ - ИА „Железопътна администрация” е 52 
служители, от които 31 служители са в Главна дирекция „Железопътна инспекция”, която 
изпълнява функциите по безопасност, или 60 % от персонала на Агенцията. 
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2. Предоставяне на всички годишни доклади по безопасността от железопътните 
предприятия и операторите на инфраструктура съгласно член 9, параграф 4 от 
Директивата за безопасността, в законоустановените срокове.  

През 2012 г. по-голямата част от железопътните предприятия (ЖП), притежаващи 
сертификати за безопасност част А и част Б, както и управителя на  железопътната 
инфраструктура, представиха в срок техните годишни доклади по безопасност (ГДБ).  

Съгласно Наредба № 59 за управление на безопасността в железопътния транспорт 
този срок е определен до 30 юни. Данните от тези доклади са използвани от НОБ за 
изготвяне на настоящия доклад.  

 
До някои от ЖП бяха изпратени напомнителни писма, като: Газтрейд АД, Rail Cargo 

Austria – клон София, ДП „ТСВ”, „Карго Транс Вагон България” АД , „Порт Рейл” ООД и 
„Унитранском” АД. Единствено „Унитранском” АД не представи ГДБ за 2012 г. 

 

  
Издадени  
Сертификати за 
безопасност - 
част A  

 Издадени  
сертификати за 
безопасност - 
част Б 

Издадени  
удостоверения 
за безопасност 

Други 
дейности 
(уточнете) 

3. Брой инспекции 
в железопътни 
предприятия / 
оператори на 
инфраструктура 
през 2012 г. 

Планирани  - - - - 

Проведени  - - - 

688  бр.  
инспекции 

са проведени 
върху обекти 
на ЖП и У И  

 

  
 Издадени  
Сертификати за 
безопасност -
част A 

 Издадени  
Сертификати за 
безопасност -
част Б 

Издадени  
Разрешителни за 
безопасност 

Други 
дейности – 
(уточнете) 

4. Брой одити в 
жп предприятия/ 
оператори на 
инфраструктура 
за 2012 г. 

Планирани 2 2 0 0 

Проведени 2 2 0 0 

5. Резюме на корективните мерки (действия, поправки, анулирания, прекратяване, 
важно предупреждение, и др.), свързани с безопасността, предприети въз основа на 
проведените одити/инспекции. 

При извършените проверки 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 железопътната 
инфраструктура или подвижен състав до отстраняване на неизправностите. Управителят 
на железопътната инфраструктура и железопътните превозвачи 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 Закона за железопътния 
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транспорт. През 2012 г. са издадени 219 наказателни постановления въз основа на актове 
за нарушения на ЗЖТ, съставени от инспектори на ИА „Железопътна администрация”  

 
6. Жалби от оператори на инфраструктура относно железопътни предприятия, 

отнасящи се до условията на издадените им сертификати за безопасност - част A и Б. 

През отчетния период няма постъпили оплаквания от управителя на железопътната 
инфраструктура по отношение условията в сертификатите за безопасност Част A и Б на 
железопътните превозвачи. 

 
7. Жалби от железопътните предприятия, засягащи оператори на 

инфраструктури, отнасящи се до условията на издадените им удостоверения.  

През отчетния период има постъпило едно оплакване от железопътен превозвач 
във връзка с ограничаване на инфраструктурен капацитет, поради закриване на гари за 
служба по движение за част от денонощието, обслужвани от УИ.   

В резултат на това НОБ е издал предписание към УИ (ДП „НКЖИ”) незабавно да се 
прекратят действията по неосигуряване на заявен от ЖП капацитет, както и отмени 
действието на текстове от „Документа за състоянието на жп мрежата” (издаден от УИ на 
10.02.2012 г.), задължаващи ЖП да заплащат на УИ всички разходи, свързани с по-ранно 
откриване или удължаване на работното време на гара, закрита за част от денонощието за 
служба по движението.    
 
H. ПРИЛАГАНЕ НА ОМБ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ОЦЕНКА НА РИСКА  

През 2012 г. в България не е прилаган общия метод за безопасност (ОМБ) относно 
определянето и оценката на риска, съгласно изискванията на Регламент  (ЕО) № 352/2009.  
 

I. АЛТЕРНАТИВНИ МЕРКИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМАТА ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ЛОП, ЧРЕЗ 
ДЕРОГАЦИИ (ПРИЛОЖИМА ОТ 2013) 

През 2012 г. не са прилагани алтернативни мерки за сертифициране на структури, 
отговорни за поддръжката на превозни средства, чрез дерогации, в съответствие с 
чл.14а(8) от Директива 2008/110/ЕС.  
 

 

J. ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА НОБ ЗА ОТЧЕТНАТА ГОДИНА  

Въпреки намаления през 2012 г. брой значителни произшествия, загинали и тежко 
ранени, еволюцията на ниво безопасност в българските железници бележи слабо 
развитие. 

Основните приоритети на НОБ за подобряване на безопасността са: прилагане на 
изисквания на Директивата за железопътна безопасността, надзора на железопътния 
сектор и по-нататъшното укрепване на правната рамка, както и в повишаване на 
критериите по отношение поддържането на обектите от железопътната инфраструктура и 
подвижния железопътен състав в съответствие с изискванията за безопасност и 
повишаване качеството на превантивния контрол върху работата на железопътните 
предприятия, на персонала, свързан с безопасността на превозите и при въвеждане в 
експлоатация на обекти от железопътната инфраструктура и подвижния железопътен 
състав. 
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K. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ  

Главни източниците на информация за настоящия доклад: 

 Годишните доклади за безопасност на управителя на инфрастуктура и 
железопътните предприятия; 

 Окончателните доклади от разследванията, проведени от Националния 
резследващ орган; 

 Окончателните доклади на Районни разследващи комисии  в София, Пловдив и 
Горна Оряховица, с участието на представители на НОБ, УИ и ЖП; 

 Годишните доклади на РЖИ – София, РЖИ – Пловдив и РЖИ – Горна Оряховица; 

 Ежедневните доклади за произшествията на УИ 

 Вътрешната база-данни на НОБ за ЖП и УИ 

 ERADIS и ERAIL база-данни 

 

 
 
 
 
 
 

L. Приложения: 

Приложение A.  Информация за структурата на железницата 

Приложение B.  Организационна схема на НОБ 

Приложение C.   Данни за ОПБ 

Приложение D.  Важни законодателни и регулаторни промени  

Приложение E.   Напредък в издаването на сертификати и удостоверения за 
безопасност



L. Приложения: 

Приложение A. Информация за структурата на железницата 

A.1. Карта на мрежата 
 



A.2. Списък на жп предприятия и управители на инфраструктура 

A.2.1. Управители на инфраструктура  

 
 

A.2.2. Железопътни предприятия  

Име Адрес Уебсайт Сертификат за 
безопасност 
2001/14/EC 

(Номер/ дата) 

Сертификат за 
безопасност A-B 

2004/49/EC 
(Номер/ дата) 

Начална 
дата на 

търговска 
дейност 

Вид на 
превозите  
(пътничес

ки, 
товарни, 

…) 

Брой на 
локомотивите 
(регистрирани в 

НРЖПС на 
България) 

Брой на 
ЕМВ/ ДМВ 
(регистрир

ани в 
НРЖПС на 
България) 

Брой на 
пътн.вагони / 

тов. вагони 
(регистрирани 

в НРЖПС) 

Брой служители 
по безопасност/ 
бр. локомотивни 

машинисти 
 

Обем 
пътнически 
транспорт 

[млн. 
пътници] 

Обем товарен 
транспорт 
[млн. тона/   

млн. бруто тон 
км] 

„БДЖ – 
Товарни 
превози” ЕООД 

София 1080, ул. 
„Иван Вазов” № 3 

www.bdz.bg - BG 11 2008 0002 
29/12/2008 

BG 12 2008 0002 
29/12/2008 

23/07/2008 Товарни,  
вкл. 
превоз на 
опасни 
товари 

Общо 207 бр. 

в т.ч.: 
117 бр. дизелови 
90 електрически 

0/0 1 пътн. вагон/  
 
4504 товарни 
вагони  
 

2243 служители по 
безопасност / 

в т.ч. 738 
локомотивни 
машинисти 

 

0 9,77 млн. т.  
 

2043 млн. т.км  

„БДЖ – 
Пътнически  
превози” ЕООД 

София 1080, ул. 
„Иван Вазов” № 3 

www.bdz.bg - BG 11 2008 0001 
29/12/2008 

 
BG 12 2008 0001 

29/12/2008 

23/05/2008 Пътническ
и превози 

Общо: 146 бр. 
 
в т.ч.: 
138 (1435 мм) 
8  (760 мм) 

42 ЕМВ 
26 ДМВ 

 

741 пътнически 
вагони / 
 
0 товарни 
вагони 

2927 служтели  по 
безопасност в  т.ч. 

945 лок. маш. 

26,523 
млн. 

пътници 
 

0 
 
 

„Българска 
железопътна 
компания” АД 
 

София, 1527 ул. 
„Чамкория” № 9 ет. 
2/3 
 

www.brc-bg.com  - BG 11 2008 0003 
30/12/2008 

 
BG 12 2008 0003 

30/12/2008 

03/11/2004 Товарни, 
вкл. 
превоз на 
опасни 
товари 

Общо: 16 бр.  
16 електрически  
 
ползва 
13 бр. наети 
 

0/0 0 пътн. вагони 
0 тов. вагони 
( ползва наети) 

222 служ. по 
безопасност, 

в т.ч. 
105 лок. маш. 

0 2,05 млн. т.  
 

1418,237  
млн.  т.км  

„Булмаркет – 
ДМ” ООД 
 

Русе 7000, бул. 
„Тутракан” № 100 

www.bulmarket.
bg  

- BG 11 2009 0001 
30/03/2009 

BG 12 2009 0001 
30/03/2009 

03/08/2004 
 
 

Товарни, 
вкл. 
превоз на 
опасни 
товари 

Общо: 16 бр.  
в т.ч.  
7 бр. дизелови  
4 електрически   

0/0 17 товарни 
вагони 
 
 

79 служ. по 
безопасност, 

в т.ч. 
35 лок. машинисти 

0 0,655 млн. т.  
 

183 млн. т.км  

Наименование 

 

Адрес Уебсайт /Връзка 
към мрежовата 
декларация 

Удостоверение 
за безопасност 
(номер/дата) 

Начална 
дата на 
търговскат
а дейност  

Обща дължина на 
железния 
път/Междурелсие 

Дължина на 
електрифи-
цирания 
железен 
път/ 
Напрежение 

Обща дължина на 
двойния/единичния 
железен път 

[км] 

Обща 
дължина на 
високо-
скоростен 
железен път 
(HSL),  [км] 

Използвано 
автоматично 
обезопасяващо 
оборудване 
(Автоматична 
влакова защита) 

Брой на 
железопътни
те прелези 

Брой на 
главните 
светлинни 
сигнали 

Национална 
компания 
„Железопътна 
инфраструктура
” (НКЖИ) 

1233  София, бул. 
„Мария Луиза”  
№ 110,  

www.rail-infra.bg      
 

BG 20 2008 0001 
11/12/2008 

01/01/2002 Обща разгъната 
дължина: 
6635 км 
 
в т.ч.:  
6477 км (1435 мм) 
  125 км (  760 мм) 
   33 км  (1520 мм) 
 

Общо: 
4708 км 

25 kV/50Hz 
 

Общо: 
4921 км 

 
в т.ч.  
Двойни жп линии 
1954 км 
Единични жп 
линии  
 2967 км 
 

0 Система за 
контрол на 
влаковете (АЛС) 
 
Общо 470 км  
в т.ч. 
АЛС (EBICAB-700) – 
237 км  
ETCS L1  – 233 км  

Общо:  
783 бр. 
В т.ч.: 
със защита  
646 бр. 
без защита  
137 бр. 
 

- 

 

http://www.bdz.bg/
http://www.bdz.bg/
http://www.brc-bg.com/
http://www.bulmarket.bg/
http://www.bulmarket.bg/
http://www.rail-infra.bg/
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Име Адрес Уебсайт Сертификат за 
безопасност 
2001/14/EC 

(Номер/ дата) 

Сертификат за 
безопасност A-B 

2004/49/EC 
(Номер/ дата) 

Начална 
дата на 

търговска 
дейност 

Вид на 
превозите  
(пътничес

ки, 
товарни, 

…) 

Брой на 
локомотивите 
(регистрирани в 

НРЖПС на 
България) 

Брой на 
ЕМВ/ ДМВ 
(регистрир

ани в 
НРЖПС на 
България) 

Брой на 
пътн.вагони / 

тов. вагони 
(регистрирани 

в НРЖПС) 

Брой служители 
по безопасност/ 
бр. локомотивни 

машинисти 
 

Обем 
пътнически 
транспорт 

[млн. 
пътници] 

Обем товарен 
транспорт 
[млн. тона/   

млн. тон км] 

”Унитранском” 
АД 
 

1000 София, бул. 
„Мария Луиза”, № 
106 

- - BG 11 2009 0002 
01/07/2009 

 
BG 12 2009 0002 

01/07/2009 

15/09/2008 Товарни, 
вкл. 
превоз на 
опасни 
товари 

0 0/0 0/0 0/0 0 0 

”Газтрейд” АД 
 

София 1784, бул. 
„Цариградско 
шосе”, № 62, ет. 2 

www.gastradebg
.com  

- BG 11 2009 0003 
01/07/2009 

BG 12 2009 0003 
01/07/2009 

08/05/2008 Товарни, 
вкл. 
превоз на 
опасни 
товари 

0  
(ползва наети) 

0/0 23 товарни 
вагони 

- 0 0 

„Rail Cargo 
Austria” AG – 
клон София” 

София 1000, 
ул. Дунав № 133, ет. 
1, ап. 2 

www.railcargo.at  - АТ 11 2009 0004 
23/12/2009 

BG 12 2010 0002 
01/07/2010 

06/02/2009 Товарни, 
вкл. 
превоз на 
опасни 
товари 

0 
(ползва наети) 

0/0 0/0  
(ползва наети) 

4 служители по 
безопасност ,  
в т.ч.  
2 лок. машинисти  

0 0,523  
млн. т.км  

 

„Ди Би Шенкер 
Рейл 
България” 
ЕООД 

Пирдоп 2070 
Индустриална зона 

- - BG 11 2010 0001 
27/05/2010 

BG 12 2010 0001 
27/05/2010 

11/01/2010 Товарни, 
вкл. 
превоз на 
опасни 
товари 

Общо: 27 бр. 
в т.ч.  
5 електрически   
22 диз. лок. 

0/0  0 пътн. вагони 
175 тов. вагони 

146 служители по 
безопасност,  
в т.ч. 
58 лок. машинисти 
 

0 0,972 млн. тона 
 

317 млн. т.км   

ДП „ТСВ”  София 1271, ул. 
„Кирил Благоев” № 
14 
 

http://www.tsv-
bg.com  

- BG 11 2011 0001 
04/10/2011 

 
BG 12 2011 0002 

04/10/2011 

24/03/2009 Товарни, 
вкл. 
превоз на 
опасни 
товари 

Общо: 3 бр. диз. 
локомотиви 
0 електрически  
 

0/0 0 пътн вагони/ 
197 тов. вагони  
 

192 служители по 
безопасност, 
в т.ч.  
18 лок. машинисти 

0 0,058 
 млн. тона 

 
11,446 млн. т.км 

„Експрес 
Сервиз” ООД 

Русе 7011,  
кв. ДЗС 

http://exservice.
biz  

- BG 11 2011 0002 
16/12/2011 

BG 12 2011 0002 
16/12/2011 

09/03/2010 Товарни, 
вкл. 
превоз на 
опасни 
товари 

4 диз. лок. 
0 ел. лок. 

0/0 0/0  
(ползва наети) 

18 служ. по 
безопасност, 
 в т.ч.  
7 лок. машинисти 

0 0,640 млн.тона 
 

0,015345  
млн. т.км. 

 

„Карго Транс 
Вагон 
България” АД 

София 1612, ул. 
„Хризантема” № 19 

- - BG 11 2012 0001 
17/04/2012 

BG 12 2012 0001 
17/04/2012 

08/10/2009 Товарни, 
вкл. 
превоз на 
опасни 
товари 

0  
(ползва наети) 

0/0 0/0  
(ползва наети) 

1 служ. по 
безопасност/ 
0 лок. машинисти 

0 0,000552  
млн. тона  

 

„Порт Рейл” 
ООД 

Бургас 8000, бул. 
„Княз Александър 
Батенберг” № 1 

- - BG 11 2012 0002 
29/05/2012 

BG 12 2012 0002 
29/05/2012 

27/12/2011 Товарни, 
вкл. 
превоз на 
опасни 
товари 

0  
(ползва наети) 

0/0 0/0  
(ползва наети) 

31 служ. по 
безопасност  / 
в т.ч.  
7 лок. машинисти 

0 0,006156  
млн. тона 

 
0,323 млн. т. км 

Използвани съкращения:  

ЕМВ  – Електрически мотрисни влакове 
ДМВ  – Дизелови мотрисни влакове 
НРЖПС   – Национален регистър на железопътните превозни средства на България 

 

http://www.gastradebg.com/
http://www.gastradebg.com/
http://www.railcargo.at/
http://www.tsv-bg.com/
http://www.tsv-bg.com/
http://exservice.biz/
http://exservice.biz/


Приложение B. Организационна схема на НОБ 

B.1. Схема:  Вътрешна организация на НОБ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА 

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ” 

(Национален орган по безопасност) 

 Регионални структури 

Изпълнителен директор 

Дирекция 

„Административно- 

правно и финансово- 

стопанско управление” 

 

Главен секретар 

Дирекция  

„Регулиране” 

 (Регулаторни функции) 

Главна дирекция  

„Железопътна инспекция” 

 (Функции по безопасност и 

оперативна съвместимост) 

Отдел 

„Безопасност  

и  оперативна 

съвместимост” 

Отдел „Районна 

железопътна инспекция” 

София 

Главен юрист 

Главен счетоводител 

Човешки ресурси 

Деловодство (Фронт-офис) 

Отдел „Районна 

железопътна инспекция” 

Горна Оряховица 

Отдел „Районна 

железопътна инспекция” 

Пловдив 
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В.2. Схема: Отношения на НОБ с другите национални компетентни органи  

ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРА 

 
 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 

 

Изпълнителна агенция “Железопътна администрация”  

Дирекция „Звено за разследване на произшествия във 

въздушния, водния и железопътния транспорт” (НОР) 

Дирекция  

“Административно-правно и финансово -

стопанско обслужване” 

Националният орган по безопасността съгласно чл. 64 (1) от Наредба № 59 изпълнява следните основни функции: 

 Издава разрешения за въвеждане в експлоатация на структурни подсистеми на железопътната система; 

 Осъществява контрол за съответствието на съставните елементи на оперативната съвместимост със съществените изисквания, предвидени в съсответните ТСОС; 

 Налага ограничения или забрана за експлоатация на съответните подсистеми или части от тях в предвидените от ЗЖТ случаи; 

 Анализира резултатите от разследванията на железопътните произшествия и при необходимост предприема мерки за подобряване на нивото на безопасност; 

 Разследва железопътни произшествия в предвидените в ЗЖТ случаи; 

 Разработва и прави предложения до министъра на транспорта за приемане на нови или промяна на съществуващи НПБ, като осъществява контрол за спазването им; 

 Води регистър на превозните средства и упражнява контрол върху регистрирането им и точността и осъвременяването на отразената в регистъра информация; 

 Издава сертификати на лицата, отговорни за поддържане на превозни средства 

 Издава, подновява, изменя или отнема сертификат за безопасност на железопътен превозвач и удостоверение за безопасност на управител на инфраструктурата и проверява спазването на 
изискванията, при които са издадени. 

 Контрол по прилагане на нормативни актове за безопасността на превозите; 

 Контрол по функционирането на системите за управление на безопасността на железопътната инфраструктура и превозвачите; 

 Обмен на информация със Звеното за разследване на тежки железопътни произшествия по отношение на превенцията и оперативна регулация на безопасността; 

 Контрол по безопасността на превозите при изпълнение на графика за движение на влаковете; 

 Водене на регистри и набиране на статистически данни за дейностите в железопътния транспорт; 

 Контрол върху съответствието на компонентите на оперативната съвместимост със съществените изисквания; 

 Издаване на документи за правоспособност на железопътния персонал, чиято дейност е свързана с безопасността на превозите; 

 Превенция, контрол и оценка на нивото на безопасност; 

 Провеждане на периодични проверочни изпити на персонала, отговорен за безопаснотта на превозите с железопътен транспрот. 

Дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество” 

Дирекция „Безопасност, технически надзор и управление при кризи” 

Изпълнителен директор 

Главна дирекция 

“Железопътна инспекция” 

Министър  

Главен секретар 

Дирекция  

“Регулиране” 

 



 

Приложение C: Данни за ОПБ – използвани дефиниции 

Общ поглед върху изпълнението на  общите показатели за безопасност (ОПБ) през 
последните пет години: 

 
 

Година  Сблъсквания Дерайлирания 
Произшествия 
при жп прелези 

Произшествия с 
лица, причинени 

от ПЖПС в 
движение 

Пожари 
 в ПЖПС 

Други Общо 

2008 3 0 9 52 1 0 65 

2009 3 0 5 40 0 0 48 

2010 2 1 10 20 0 6 39 

2011 0 1 7 65 1 0 74 

2012 3 3 15 26 1 0 48 

 

 
 

Година Повре-
дени 
релси 

Дефор-
мирани 

коловози 

Неизправности в 
сигнали-зацията 
за движение от 
неправилната 

страна 

Задминаване 
 на сигнал за 

опасност 

Повредени 
 колела на 

ПЖПС в 
експлоа-

тация 

Повредени 
 оси на  
ПЖПС в 

експлоа-
тация 

Общо 

2008 67 10 13 12 13 7 122 

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 
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Година  Сблъсквания Дерайлирания Произшествия 

при жп прелези 
Произшествия с 
лица, причинени 

от ПЖПС в 
движение 

Пожари 
 в ПЖПС 

Други Общо 

2008 0 0 4 31 9 0 44 

2009 0 0 4 24 0 0 28 

2010 0 0 9 7 0 0 16 

2011 0 0 2 35 0 0 37 

2012 1 0 7 13 0 0 21 

 

 

 
 

Година Сблъс-
квания 

Дерайл-
ирания 

Произше-
ствия при 

жп прелези 

Произшествия с 
лица, причинени 

от ПЖПС в 
движение 

Пожари 
 в ПЖПС 

Други Общо 

2008 5 0 7 21 5 0 38 

2009 4 0 1 17 0 0 22 

2010 0 0 10 12 0 0 22 

2011 0 0 9 33 0 0 42 

2012 3 0 15 14 0 0 32 
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Техническа безопасност на инфраструктурата и нейното внедряване, управление на 
безопасността 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            

 
 
 

 
 

Година Активно обезопасени 
жп прелези 

Пасивно обезопасени 
жп прелези 

Общо 

2008 - - - 

2009 - - - 

2010 669 146 815 

2011 654 134 788 

2012 646 137 783 
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Показатели за риска - данни за изпълнението на Общите критерии за безопасност (ОКБ), 
съгласно Решение 2009/460/ЕО 
 

 
 

Година Убити пътници Тежко ранени Брой влак- км 
(милиони) 

FWSI на влак-км 
(милиарди) 

2008 12 8 - - 

2009 1 10 - - 

2010 0 0 23,112 0,000 

2011 1 14 22,917 104,726 

2012 1 8 20,124 89,445 

 

 

 
 

Година Убити пътници Тежко ранени Брой пътник- км 
(милиони) 

FWSI на влак-км 
(милиарди) 

2008 12 8 2334,000 5,484 

2009 1 10 2144,040 0,933 

2010 0 0 2099,660 0,000 

2011 1 14 2067,000 1,161 

2012 1 8 1876,000 0,959 

 
FWSI – „смъртни случаи и приведени тежки наранявания (FWSIs)” 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)   
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Година Убити пътници Тежко ранени Брой влак- км 
(милиони) 

FWSI на влак-км 
(милиарди) 

2008 1 2 35,075 34,212 

2009 1 0 31,490 31,756 

2010 2 1 30,637 68,545 

2011 1 2 31,241 38,411 

2012 2 3 27,799 82,737 

 

 

 
 

Година Преминаващи 
през жп прелези 

убити 

Тежко ранени Брой влак-км 
(милиони) 

FWSI на влак-км 
(милиони) 

2008 4 6 35,075 131,148 

2009 4 1 31,490 130,200 

2010 8 9 30,637 290,498 

2011 2 8 31,241 89,626 

2012 7 15 27,799 305,766 
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Година Преминаващи 
през  

жп прелези 
убити 

Тежко 
ранени 

Брой влак км 
(милиони) 

Брой км  
железен 

път 

Брой активно 
и пасивно 

обезопасени 
жп прелези 

Отражение 
върху 
 FWSI 

2008 4 6 35,075 5116,000 - - 

2009 4 1 31,490 5154,000 - - 

2010 8 9 30,637 5154,000 815 45,936 

2011 2 8 31,241 5154,000 788 13,703 

2012 7 15 27,799 5154,000 783 46,452 

 

 

 
 

Година Други убити Тежко ранени Брой влак км 
(милиони) 

FWSI на влак-км 
(милиони) 

2008 0 0 35,075 0,000 

2009 0 0 31,490 0,000 

2010 0 0 30,637 0,000 

2011 0 0 31,241 0,000 

2012 0 0 27,799 0,000 
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Година Лица без 
разрешение за 
достъп до жп 
обекти убити 

Тежко ранени Брой влак-км 
(милиони) 

FWSI на влак-км 
(милиони) 

2008 27 22 35,075 832,502 

2009 22 11 31,490 733,566 

2010 6 12 30,637 235,010 

2011 33 18 31,241 1113,921 

2012 11 6 27,799 417,281 

 

 

 

 
 

Година 
Всички лица 

убити 
Тежко ранени 

Брой влак-км 
(милиони) 

FWSI на влак-км 
(милиони) 

2008 44 38 35,075 1362,794 

2009 28 22 31,490 959,035 

2010 16 22 30,637 594,053 

2011 37 42 31,241 1318,780 

2012 21 32 27,799 870,535 
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C.2. Дефиниции, използвани в годишния доклад 

С.2.1. Дефиниции съгласно Регламент № 91/2003, които следва да се прилагат: 

Смъртен случай (загинало лице) е всяко лице, загинало на място или починало не по-
късно от 30 дни поради нараняване в резултат на произшествие, с изключение на 
самоубийствата. 

Нараняване (лице със сериозни наранявания)  е всяко лице, получило наранявания, което 
е хоспитализирано за повече от 24 часа в резултат на произшествие, с изключение на 
опитите за самоубийства. 

Пътник-километър е мерна единица, с която се отчита превоза на един пътник с 
железопътен транспорт на разстояние един километър. При пресмятането се вземат 
предвид само разстоянията на територията на докладващата държава. 

Пътник в железопътен превоз е всяко лице, с изключение на членовете на влаковата 
бригада, което пътува с железница. В статистиката на произшествията се включват лицата, 
направили опити да се качат на влакове или да слязат от тях в движение. 

Самоубийство е акт на преднамерено самонараняване, довел до смърт, отразен и 
квалифициран като такъв от компетентните национални органи. 

Сериозно произшествие е всяко произшествие, в което е участвала поне една единица 
железопътен подвижен състав, намираща се в движение, и в резултат на което поне едно лице е 
загинало или е тежко ранено, или са нанесени тежки повреди на подвижния състав, железния път, 
други съоръжения или околната среда, или е причинено сериозно нарушаване на движението. От 
тази статистика се изключват злополуки, възниквали в цехове, складове и депа. 

Влак е една или повече единици железопътен подвижен състав, теглени от един или 
повече локомотиви или мотриси, или една мотриса, пътуваща самостоятелно, движещи се 
под определен номер или обозначение от фиксирана начална точка до фиксирана крайна 
точка. Ненатоварена единица тракционен състав, например локомотив, движещ се без 
вагони, не се счита за влак. 

Влак-километър е мерна единица, с която се отчита движението на влак на разстояние 
един километър. Отчита се реално изминатото разстояние, ако има данни за него, в 
противен случай се използва стандартното разстояние по железопътната мрежа между 
началната и крайната точка на пътуването. При пресмятането се вземат предвид само 
разстоянията на територията на докладващата държава. 
 

С.2.2. Национални дефиниции 

Всички дефиниции и методи за изчисление се използват, така както са определени в Приложение I 
на ДЖБ (изменена с Директива 2009/149/ЕО на Комисията) 

С.3. Съкращения 

CSI  Общи показтели за безопасност 
ERA  Европейска железопътна агенция 
LC  Железопътен прелез 
MLN  106 
BLN  109 
NSA  Национален орган за безопасност (НОБ) 
NIB  Национален орган за разследване (НОР) 
RS  Подвижен железопътен състав 
RU/IM  Железопътно предприятие (ЖП) и Управител на инфраструктура (УИ) 
 



Приложение D: Важни законодателни и регулаторни промени  

  Законово основание Дата на 
влизане на 
акта в сила 

Основания за приемане 
(уточнете дали става дума за 

нов акт или изменения на 
действащ акт) 

Описание 

Общо законодателство, засягащо 
националната жп безопасност  

 

Законодателство, засягащо националния орган 
за безопасност (НОБ): 

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

06./04/2012 
г. 

Изменение на действащ акт:  
Транспонира се в националното 
законодателство разпоредби от 
Директива 2004/49/ЕО. 
 

Въвежда принципите за вземане на решение 
от НОБ, определени в чл. 17(1) от Директива 
2004/49/ЕО. Допълнено е съдържанието на 
ГДБ на НОБ. 

Законодателство, засягащо нотифицираните 
органи, оценителите, органи на трети лица по 
регистрация, разследване и пр. 

Наредба № 57 от 09.06.2004 
г. за постигане на 
оперативна съвместимост 
на националната 
железопътна система с 
железопътната система в 
рамките на Европейския 
съюз  

17/01/2012 г.  Изменение на действащ акт,  

Транспонират се в националното 
законодателство изискванията 
на Директива 2011/18/ЕС. 

Въвеждат се допълнителни указания при 
изпълнение на ЕО процедурата за проверка 
при въвеждане в експлоатация на подсистема 
или части от нея.  
Подробно са разписани процедурите по 
проверка съгласно националните правила и 
задълженията на лицето за оценка с 
националните правила за безопасност или 
техническите правила, както и на лицето за 
оценка по ТСОС. Разписани са по-подробни 
изисквания относно междинните декларации 
за проверка. Направени са допълнителни 
указания към сертификата за проверка при 
извършване оценка на съответствието на 
съставните елементи и подсистемите с 
националните правила (НПБ или НТП).  

Измененията касаят, също и разделяне на 
подсистема „Контрол, управление и 
сигнализация” на две отделни подсистеми - 
контрол, управление и сигнализация по 
железопътната линия и бордови контрол, 
управление и сигнализация.  

Национални правила за безопасност в 
железопътния транспорт  

 

1. Правила, отнасящи се до националните цели и 
методи в областта на безопасността:  

- - - - 
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2. Правила, отнасящи се до изискванията към 
системите за управление на безопасността (СУБ) 
и сертифицирането на железопътните 
предприятия по отношение на безопасността:  

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

06./04/2012 
г. 

Изменение на действащ акт:  
Транспонира се в националното 
законодателство разпоредби от 
Директива 2004/49/ЕО. 

Текстовете относно СУБ са изменени и 
допълнени, съобразно чл. 9 и Приложение III 
на Директива 2004/49/ЕО, като  с оглед 
важността им в Глава втора „Управление на 
безопасността” е създаден Раздел ІІІ „Система 
за управление на безопасността”; 

3. Правила, отнасящи се до изискванията за СУБ 
и разрешителните на управителите на 
железопътна инфраструктура по отношение на 
безопасност 

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

06./04/2012 
г. 

Изменение на действащ акт:  
Транспонира се в националното 
законодателство разпоредби от 
Директива 2004/49/ЕО. 

Изменена е глава трета „Сертификат и 
удостоверение”, като са прецизирани 
текстовете относно издаване, подновяване и 
отнемане на сертификат за безопасност на ЖП, 
съгласно чл. 10 и Приложение IV от Директива 
2004/49/ЕО и на удостоверение за безопасност 
на УИ, съгласно чл. 11 и Приложение III от 
Директива 2004/49/EO. 

4. Правила, отнасящи се до  изискванията към 
собствениците на железопътни вагони: 

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

06./04/2012 
г. 

Изменение на действащ акт:  
Транспонира се в националното 
законодателство разпоредби от 
Директива 2004/49/ЕО. 

Приемане на мерки на национално ниво за 
прилагане на Регламент (ЕС) № 445/2011 на 
Комисията от 10 май 2011 г. относно система 
за сертифициране на структурите, които 
отговарят за поддържането на товарни вагони, 
и за изменение на Регламент (ЕО) № 653/2007 
(Регламент (ЕС) № 445/2011).  

5. Правила, отнасящи се до изискванията към 
предприятията по техническа поддръжка: 

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

06/04/2012 г. Изменение на действащ акт.  

Транспонира в националното 
законодателство рапозредбите 
на Регламент (ЕС) № 445/2011. 

Въвеждат се изискванията на Регламент (ЕС) 
№ 445/2011 относно условията и редът за 
издаване на сертификат на лице, отговорно за 
поддържане на превозни средства 

6. Правила, отнасящи се до изискванията за 
разрешаване въвеждане в експлоатация и 
техническа поддръжка на нови и значително 
изменени единици подвижен състав, 
включително правила за размяна на  подвижен 
състав между железопътни предприятия, 
регистрационни системи и изискванията по 
отношение на процедурите за изпитвания: 

- - - - 

7. Общи оперативни правила на железопътната 
мрежа, вкл. правила отнасящи се до 
сигнализирането и процедурите за регулиране 
на движението 

- - - - 

8. Правила, отнасящи се до изискванията за 
допълнителни вътрешни оперативни правила 

- - - - 
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(вътрешни правила на фирмите), които трябва да 
бъдат приети от УИ и ЖП: 

9. Правила, отнасящи се до изискванията за 
изпълнение от персонала на задачите с ключово 
значение, вкл. критерии за подбор, физическа 
годност и професионално обучение и 
сертифициране. 

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 

06/11/2012 г. Изменение на действащ акт.  

Транспонира в националното 
законодателство разпоредбите 
на Регламент (ЕС) № 36/2010 и 
Решение 2011/765/ЕС. 

Въвежда образците на Общността за 
свидетелства за управление на локомотив, 
допълнителни удостоверения и заверени 
копия на допълнителни удостоверения 
съобразно Директива 2007/59/ЕО. Въвежда 
също основните параметри на регистрите на 
свидетелства за управление на влак и 
допълнителните удостоверения. 

10. Правила, отнасящи се до разследването на 
произшествия и инциденти вкл. препоръки  

- - - - 

11. Правила, отнасящи се до изискванията за 
национални показатели за безопасност вкл. 
указания за събиране на информация и анализ 
на показателите: 

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

06/04/2012 г. Изменение на действащ акт.  

Транспонира в националното 
законодателство рапозредбите 
на Регламент (ЕС) № 445/2011. 

Въвеждат се легални дефиниции на пет 
понятия, които произтичат от Директива 
2009/149/ЕО по отношение на общите 
показатели за безопасност и общите методи за 
изчисляване на разходите при произшествие. 

12. Правила, отнасящи се до изискванията за  
разрешаване въвеждането в експлоатация на 
железопътна инфраструктура (релсов път, 
мостове, тунели, енергийно захранване, 
автоматично управление на влаковете, 
радиосъобщения, сигнализация, блокировка, 
прелези, перони и др.): 

- - - - 

 



Приложение E. Напредък в издаването на сертификати и удостоверения за безопасност 

Е.1. Сертификати за безопасност (СБ) според Директива 2004/49/ЕО 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A = Заявлението е прието, сертификатът е издаден. 
R = Заявлението е отхвърлено, сертификат не е издаден. 
P = Процедурата не е приключена, до момента не е издаден сертификат. 

 
 

 

Общ брой 
на СБ 

Брой на 
СБ - част A 
в ERADIS 

E.1.1. Брой на  СБ – част А, 
издадени през 2012 г. и 
предишната 2011 г., които 
остават валидни до края на 
2012 г. 

 

2 2 
 

 

Общ брой 
на СБ 

Брой на 
СБ - част Б 
в ERADIS 

E.1.2.   Брой на  СБ – част Б, 
издадени през 2012 г. и 
предишната 2011 г., които 
остават валидни до края на 
2012 г. 

Брой на СБ – част Б, за 
които част А е била 
издадена във вашата 
държава-членка  

2 2 

Брой на СБ – част Б, за 
които част А е била 
издадена в друга 
държава-членка 

0 0 

 A R P 

E.1.3. Брой на новите 
заявления за издаване на СБ 
– част А, подадени от 
железопътни предприятия 
през 2012 г.  

 

Нови СБ  2 1 - 

Актуализирани/ изменени СБ - - - 

Подновени СБ 
 

- - - 

 A R P 

E.1.4. Брой на новите 
заявления за издаване на 
СБ – част Б, подадени от 
железопътни предприятия 
през 2012 г.  
 
 

Където част А е 

била издадена 

във вашата 

държава-членка 

Нови СБ  2 1 - 
Актуализирани/ изменени 
СБ 

- - - 

Подновени СБ - - - 
Където част А е 

била издадена в 

друга държава-

членка 

Нови СБ  - - - 
Актуализирани/ изменени 
СБ 

- - - 

Подновени СБ - - - 
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 Брой на отменените 
сертификати през 

2012 г. 
 

Брой на отменените 
сертификати в  ERADIS 
(които са били отнети 

през 2012 г.) 
E 1.5 Брой на сертификатите – част А, 
отменени през 2012 г. 

0 0 

E 1.6 Брой на сертификатите – част Б, 
отменени през 2012 г. 

0 0 

 
 

E.1.7. Списък на държавите, в които железопътните предприятия (ЖП), кандидатстващи за 
сертификат за безопасност (СБ) - част Б във Вашата държава-членка, са получили сертификат за 
безопасност - част A. 

 
Име на ЖП Държава-членка, където сертификат за безопасност - част A е бил издаден 

- - 

През 2012 г. няма железопътните предприятия (ЖП) в България, кандидатствали за 
издаване на  сертификат за безопасност - част Б. 

 
 

Е.2. Удостоверения за безопасност (УБ), издадени съгласно Директива 2004/49/EО 

 
Общ брой на УБ 

Е.2.1. Брой на валидните УБ, издадени на УИ през 2012 г. и 
предишната 2011 г., които остават валидни до края на 2012 г. 

- 

 

 

  A R P 

Е.2.2. Брой на заявленията за 
издаване на УБ, подадени през 
2012 г. от УИ. 

 

Нови    -  -   - 

Актуализирани/ изменени    -  -   - 

Подновени    -  -   - 

     

A = Заявлението е прието, удостоверението е вече издадено 

R = Заявлението е отхвърлено, не е било издадено удостоверение 
P = Процедурата не е приключена, не е издадено удостоверение до момента 

 

Е.2.3. Брой на отнетите удостоверения за безопасност през 2012 г. 0 

 
 
 
 
 
 



ИАЖА – ГДБ на НОБ на България за 2012 

 

33 

Е.3. Процедурни аспекти – сертификати за безопасност - част А 

  

Нови Актуализирани/ 
изменени 

Подновени 

Среден период от време, 
след подаване на 
заявлението с цялата 
необходима информация и 
издаването на сертификат за 
безопасност - част А през 
2012 г. за железопътно 
предприятие 

 

 
2 месеца 0 0 

 0 0 0 

 

 

Е.4. Процедурни аспекти – сертификати за безопасност - част Б 

  

Нови Актуализирани/ 
изменени 

Подновени 

Среден период от време, 
след подаване на 
заявлението с цялата 
необходима информация и 
издаването на сертификат за 
безопасност - част Б през 
2012 г. за железопътно 
предприятие 

Където част А е била 

издадена във вашата 

държава-членка 

2 месеца - - 

Където част А е била 
издадена в друга 
държава-членка 

- - - 

 

 

 

Е.5. Процедурни аспекти – удостоверения за безопасност (УБ) 

  

Нови Актуализирани/ 
изменени 

Подновени 

Среден период от време, 
след подаване на 
заявлението с цялата 
необходима информация и 
издаването на удостоверение 
за безопасност през 2012 г.  

 

 
- - - 

 - - - 

 
 
 

 


