
Във връзка с прилагането на мерки срещу разпространението на пандемията от 

COVID-19 и в допълнение на писмо изх. № 10-10-25/13.03.2020 г. на Изпълнителна 

агенция „Железопътна администрация“ (ИАЖА), на основание чл. 3, т. 2 от Закона за 

мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на 

Народното събрание от 13 март 2020 г. и заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на 

министъра на здравеопазването на Р. България и на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за 

железопътния транспорт Ви уведомявам, че по време на действие на обявеното 

извънредно положение:  

1. Спират да текат сроковете за установяване на медицинска и психологическа 

годност на лицата от персонала заемащ длъжности в железопътния транспорт, които са 

свързани с безопасността на превозите по Наредба № 54 за медицинските и 

психологическите изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози 

на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните 

(предсменни) медицински прегледи (Наредба № 54).  

2. След отмяна на извънредното положение работодателите на служителите от 

железопътните предприятия и управителя на инфраструктурата, на основание чл.9, ал.1 

от Наредба № 54, да предприемат незабавни мерки за медицинско и психологично 

освидетелстване и преосвидетелстване за годност на персонала заемащ длъжности в 

железопътния транспорт, които са свързани с безопасността на превозите по Наредба № 

54.  

3. Спира да тече четири годишният срок по чл. 6, ал.1 от 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 

(Наредба № 56) през времето на действие на обявеното извънредно положение с Решение 

на Народното събрание на Република България от 13.03.2020 г.  

4. Работодателите на жп предприятията притежаващи сертификат/единен 

сертификат за безопасност и управителя на инфраструктурата притежаващ 

удостоверение за безопасност до пето число на всеки месец да предоставят в ИАЖА 

поименен списък на своите служители на които им изтича срока за явяване на изпит 

съгласно чл. 6, ал.1 от Наредба № 56 по време на обявеното извънредно положение с 

посочване на правоспособността и датата на валидност на удостоверението.  

5. ИАЖА ще провежда изпити, при доказана неотложна необходимост, на 

служителите на жп предприятията и управителя на инфраструктурата които отговарят на 

изискванията на чл.6, ал.1, т.1, т. 2 и т. 3 при спазване на всички предпазни мерки 

въведени със заповеди на министъра на здравеопазването. Изпитите ще се провеждат от 

ИАЖА след преценка на неотложната необходимост от провеждането им за което 

съответния работодател ще се уведоми писмено за допуснатите до изпит служители 

поименно, както и за дата и час на провеждането му.  

6. ИАЖА спира провеждането на изпити по чл.15 на Наредба № 56 до отмяна на 

извънредното положение. При промяна на епидемичната обстановка своевременно ще 

бъдете уведомени за въвеждане на нови ограничения или частична отмяна на 

действащите ограничения 


