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Национални правила за безопасност на Република България 
 

Съкращения 
Директива 2004/49 ДИРЕКТИВА 2004/49/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно безопасността на 

железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните 
предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за 
ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (Директива относно безопасността на железопътния 
транспорт) 

Регламент 1077 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 

Регламент 1078 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1078/2012 НА КОМИСИЯТА от 16 ноември 2012 година относно общ метод за безопасност, който да бъде 
прилаган от железопътни предприятия и управители на железопътна инфраструктура след получаването на сертификат или 
разрешително за безопасност, както и от структури, отговарящи за поддръжката 

Директива 2008/110/ЕО  
 

Директива 2008/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за изменение на директива 2004/49/ЕО 
относно безопасността на железопътния транспорт в Общността  

ЗЖТ Закон за железопътния транспорт 
Наредба № Н-32 Наредба № Н-32 за съгласуването на действията и обмяната на информация при разследване на железопътни произшествия и 

инциденти съгласно 
Наредба № 45 Наредба № 45 от 30.11.2001 г. за правилата за номериране на международните и на вътрешните пътнически и товарни влакове 
Наредба № 54 Наредба № 54 от 2 юни 2003 г. 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 № 56 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 

Наредба № 57 Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната 
система в рамките на европейския съюз 

Наредба № 58 Наредба № 58 от 2 август 2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в 
железопътния транспорт 

Наредба № 59 Наредба № 59 от 05.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт 
ПТЕ на ДП НКЖИ „Правила за техническа експлоатация на железопътната инфраструктура“ на Държавно Предприятие „Национална Компания 

Железопътна инфраструктура” 
ПДВМР „Правила за движението на влаковете и маневрената работа в железопътния транспорт“ на Държавно Предприятие „Национална 

Компания Железопътна инфраструктура” 
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№ по 
ред 

Тип и вид на правилото Правилото е 
приложимо за: 

Референции към законодателен текст 
включващ наименованието на правилото 

Форма на 
законодателството 

Тип I. Правила относно съществуващи 
национални критерии (цели) и методи 
за безопасност 

Не се прилага - транспониране на Директива 2004/49, както и прилагането на Регламенти 
(ЕС)  № 1077/2012 и № 1078/2012 и др.  
ОМБ в Наредба № 59  

 
Тип II. Правила относно изисквания във 

връзка със системи за управление на 
безопасността и издаване на 
удостоверения за безопасност 

Не се прилага - транспониране на Директива 2004/49, както и прилагането на Регламенти 
(ЕС)  № 1077/2012 и № 1078/2012 и др.  
ОМБ в Наредба № 59  

 
Тип 
III. 

Правила относно изисквания за 
издаване на разрешително за 
въвеждане в експлоатация и 
поддръжка на нов тип или съществено 
променен подвижен състав, който все 
още не е обхванат от ТСОС, 
включително правила за обмен на 
подвижен състав между железопътни 
компании, регистрационни системи и 
изисквания за методики за изпитване 

Не се прилага - отменени с Директива 2008/110/ЕО и в Наредба № 59, Приложение № 2 
(отм. – ДВ, бр. 101 от 2010 г.) 
Транспониране в Наредба № 57  

 
ТИП IV. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ЕКСПЛОАТИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА МРЕЖА, ВСЕ ОЩЕ НЕОБХВАНАТИ ОТ ТСОС, ВКЛ. 
ПРАВИЛА ОТНОСНО СИГНАЛИЗАЦИЯТА И СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО 
№ по 
ред 

Тип и вид на правилото Правилото е 
приложимо за: 

Референции към законодателен текст 
включващ наименованието на правилото 

Форма на 
законодателството 

1 IV.1. Правило за документите, които 
трябва да са налични в кабината на 
локомотива по време на движение; 

железопътните 
предприятия 

Клауза на ЗЖТ  – чл. 50, ал. 1 Закон 

2 IV.2 Правило за влаковите документи - 
пътен лист на локомотива; 

железопътните 
предприятия 

Клауза на Глава 5 , Раздел ІІІ на Наредба № 
58, Приложение № 8 към член 216, алинея 1, 
точка 1, придружителен лист (за влак с 

Наредба на министъра на 
транспорта, 
информационните 
технологии и съобщенията  
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превозна бригада) -  приложение № 9 към 
член 216, алинея 1, точка 2, натурен лист - 
приложение № 10 към член 216, алинея 1, 
точка 3 удостоверение за спирачната маса - 
Клауза на Глава 5 , Раздел ІІІ на Наредба № 
58, приложение № 11 към чл.216, ал.1, т. 4 

3 IV.3 Основни правила за движение на 
влаковете; 

управител на 
железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 
предприятия 

Клаузи на Глава 6  на ЗЖТ  - от чл. 111 до чл. 
115 

 Закон 

4 IV.4 Правила за сигнализиране на места 
изискващи аварийно спиране, ограждане 
и охрана на препятствие в гара и 
междугарие; 

управител на 
железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 
предприятия 

Клаузи на Глава 22 , Раздели І на Наредба № 
58,  от член 370 до член 382. 

Наредба на министъра на 
транспорта, 
информационните 
технологии и съобщенията 

5 IV.5 Правила за изпращане на влакове, 
писмени заповеди давани на влаковия 
персонал, приемане на влакове и 
маневрена работа; 
 

управител на 
железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 
предприятия 

Клаузи на Глава 18 на Наредба № 58, от член 
260 до член 284  
Клаузи на Дял 5 , Глава 2 на ПДВМР в 
железопътния транспорт 

Наредба на министъра на 
транспорта, 
информационните 
технологии и съобщенията 
Правила на ДП НКЖИ 

6 IV.6 Правила за графика за движение на 
влаковете; 

управител на 
железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 
предприятия 

Клаузи на Глава 14 от Наредба № 58 от член 
193 до член 204 

Наредба на министъра на 
транспорта, 
информационните 
технологии и съобщенията 

7 IV.7 Правила за подаване на ръчни 
сигнали "Намали скоростта", "Спри", 
”Дистанция открита", "Дистанция 
закрита", "Задръж спирачката",  
"Разхлаби спирачката!",  "Пробата е 
завършена" и "Свали пантографа!";   

управител на 
железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 
предприятия 

Клаузи на Глава 23,  Раздел ІІІ на Наредба № 
58, от член 400 до  член 407 

Наредба на министъра на 
транспорта, 
информационните 
технологии и съобщенията 
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8 IV.8  Правила за подаване на ръчни 
сигнали при маневра на подвижен 
железопътен състав; 

управител на 
железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 
предприятия 

Клаузи на Глава 25 на Наредба № 58, от 
чл.418 до чл.423 

Наредба на министъра на 
транспорта, 
информационните 
технологии и съобщенията 

9 IV.9 Правила за сигнализиране на 
контактната мрежа; 

управител на 
железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 
предприятия 

Клаузи на раздел 14 на Наредба № 58, от 
чл.359 до чл.369 

Наредба на министъра на 
транспорта, 
информационните 
технологии и съобщенията 

10 IV. 10 Правила за подаване на ръчни 
сигнали със заповедния диск от дежурния 
ръководител движение, и на ръчни 
сигнали, подавани от превозната бригада 
при приемане, изпращане и транзитно 
преминаване на влакове;  

управител на 
железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 
предприятия 

Клаузи на Глава 23, Раздел ІІ на Наредба № 
58, от чл.397 до чл.399 

Наредба на министъра на 
транспорта, 
информационните 
технологии и съобщенията 

11 IV.11 Правила за сигнализиране на места 
изискващи преминаване с ограничена 
скорост;  

управител на 
железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 
предприятия 

Клаузи на Глава 22 , Раздел ІІ на Наредба № 
58,  от член 383 до член 395 

Наредба на министъра на 
транспорта, 
информационните 
технологии и съобщенията 

12 IV.12 Правила за указатели за стрелки и 
вагоноизхвъргачки; 

управител на 
железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 
предприятия 

Клаузи на Глава 27 , Раздели І от член 441 до  
член 448 на Наредба № 58,  

Наредба на министъра на 
транспорта, 
информационните 
технологии и съобщенията 

13 IV.13 Правила за сигнализиране на 
влакове; 

управител на 
железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 
предприятия 

Клаузи на Глава 26 , Раздели ІІ, ІІІ и ІV на 
Наредба № 58, от член 427 до  член 440 

Наредба на министъра на 
транспорта, 
информационните 
технологии и съобщенията 

14 IV.14 Правила за сигнализиране с 
указатели на: „съществуващи 
съоръжения и устройства на железния 
път, нарушаващи  строителния габарит”; 

управител на 
железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 

Клаузи на Глава 27 , Раздели ІІ на Наредба № 
58, от член 450 до член 473 

Наредба на министъра на 
транспорта, 
информационните 
технологии и съобщенията 
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„Край на коловоза”; „Дистанция между 
коловози”,  „Граница на гарата”; 
„Установяване на спиращ по разписание 
пътнически влак”; „"Спирка ....”. 
„Предупредителен светофор”; 
„Предпрелезен светофор”; „Предпрелезен 
указател”. „Място, опасно за скъсване на 
влак”; „Край на бутането”; „Голямо 
надолнище”; „Проверка ефективността на 
влаковата спирачка”, „Внимание, 
газопровод! Високо налягане!"; „Профил 
на пътя”; „Не преминавай! Опасно за 
живота!”; „Промяна скоростта на 
движението”; „Километрични и 
хектометрични указатели“,  „Работно 
място на група работници”; „Работна 
група по контактната мрежа”; 
„Телефонен пост”; 

предприятия 

15 IV.15 Правила за осигуряване 
движението на влаковете и маневрите 
състави чрез сигнали, подавани със 
светофори; 

управител на 
железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 
предприятия 

Клаузи на Наредба № 58, Част 4, Глава 20, от 
чл. 285 до чл. 296 и глава 21, от Раздел ІІ до 
Раздел ХІІІ,  от член 302 до член 358 

Наредба на министъра на 
транспорта, 
информационните 
технологии и съобщенията 

16 IV.16 Звукови сигнали и специални 
сигнали за „тревога“ : 
"Внимание!", "Разхлаби спирачките!",  
"Затегни спирачките!",  "Намали 
бутането!", "Увеличи бутането!",  
"Спри!", "Входен сигнал!", "Свали 
пантографа!", "Скъсан влак!", „Обща 
тревога“ и „Пожарна тревога“;  

управител на 
железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 
предприятия 

Клаузи на Глава 24  на Наредба № 58, от член 
408 до  член 417 и от член 474 до член 477. 

Наредба на министъра на 
транспорта, 
информационните 
технологии и съобщенията 

17 IV. 17 Правила за подреждане и 
осигуряване на влаковете и маневрените 
състави със спирачна маса, извършване 

управител на 
железопътна 
инфраструктура и 

Наредба № 58, клаузи на глава 16 и глава 17 - 
от чл. 224 до чл. 259 

Наредба на министъра на 
транспорта, 
информационните 
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на проби на автоматичните и ръчните 
спирачки и осигуряване на влаковете и 
возилата против самопридвижване;  

железопътните 
предприятия 

технологии и съобщенията 

18 IV.18 Основни техническо-
експлоатационни изисквания към 
подвижния железопътен състав - 
неизправности на пътнически вагони, 
товарни вагони, локомотиви и мотрисни 
влакове с които не се допускат в състава 
на влака или да обслужват влакове;  

управител на 
железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 
предприятия 

Дял 10 чл.178 до чл. 193 от Наредба № 58 Наредба на министъра на 
транспорта, 
информационните 
технологии и съобщенията 

19 IV.19 Общи правила при номериране на 
международните и на вътрешните 
пътнически и товарни влакове;  
 

управител на 
железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 
предприятия 

Наредба № 45 - клаузи на Раздел І, Раздел II и 
Раздел III 

Наредба на министъра на 
транспорта, 
информационните 
технологии и съобщенията 

20 IV.20 Правила за изискванията, 
условията и редът за обучение на 
кандидатите за придобиване на 
правоспособност за длъжностите от 
железопътния транспорт и редът за 
провеждане на изпитите на лицата, 
отговарящи за безопасността на 
превозите; 

управител на 
железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 
предприятия 

Наредба № 56 член 1, член 2а, от член 5 до 
член 6 

Наредба на министъра на 
транспорта, 
информационните 
технологии и съобщенията 
съгласувана с министъра 
на образованието и науката 

21 IV.21 Общи задължения, изисквания и 
подготовка на длъжностните лица при 
изпълнение на дейностите свързани с 
техническата експлоатация на 
железопътната инфраструктура на ДП 
НКЖИ; 

управител на 
железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 
предприятия 

ПТЕ на железопътната инфраструктура на 
ДП НКЖИ, клаузи на част 10 , раздели 11, 12 
и 13 - задължения на машинист, маневрена 
бригада и превозна бригада. 

Правила на ДП НКЖИ 

22 IV.22 Правила за гаровите документи;  управител на 
железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 
предприятия 

Клаузи на чл. 264 от Наредба № 58;  
Клаузи на Дял 4 , Глава 1 , Раздел ІІІ, член 48 
на ПДВМР 

Наредба на министъра на 
транспорта, 
информационните 
технологии и съобщенията 
и Правила на ДП НКЖИ 
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23 IV.23. „Общи правила за експлоатиране 
на жп мрежа“- движение на возила при 
разграничение по време; движение на 
влак до определено място на 
междугарието; движение на влак с вагони 
напред, ; движение на влак по 
неправилен път, движение на влаковете 
при влошени метеорологични условия;  

управител на 
железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 
предприятия 

Клаузи на Дял 4 , Глава 4 , Раздел І, Раздел ІІ 
Раздел ІІІ, Раздел V,  Раздел Х  на ПДВМР   

Правила на ДП НКЖИ 
 

24 IV.24 Правила за реда и начина за 
разрешаване, извършване и прекратяване 
на маневрата,;  

управител на 
железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 
предприятия 

Клаузи на член 280 на Наредба № 58 
Клаузи на Дял 6 , Глава 4  на ПДВМР в 
железопътния транспорт 

Наредба на министъра на 
транспорта, 
информационните 
технологии и съобщенията 
и Правила на ДП НКЖИ 

25 IV.25 Правила за задълженията на 
маневрената бригада при изпълнение на 
дейностите свързани с техническата 
експлоатация на железопътната 
инфраструктура на ДП НКЖИ; 

железопътните 
предприятия 

Клаузи на Глава 54 , Раздел ХІ на ПТЕ на 
железопътната инфраструктура на ДП НКЖИ 

Правила на ДП НКЖИ 
 

26 IV.26 Правила за задълженията на 
превозната бригада при изпълнение на 
дейностите свързани с техническата 
експлоатация на железопътната 
инфраструктура на НК “ЖИ;  

управител на 
железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 
предприятия 

Клаузи на Глава 54 , Раздел ХІІ на ПТЕ на 
железопътната инфраструктура на ДП НКЖИ 

Правила на ДП НКЖИ 
 

27 IV.27 Правила за специални изисквания 
при извършване на маневрата;  

управител на 
железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 
предприятия 

Клаузи на член 284, точки 9 - 19  на Наредба 
№ 58; 
Клаузи на Дял 6 , Глава 5  на ПДВМР  

Правила на ДП НКЖИ 
 

28 IV.28 Правила за сверяване на 
часовниците на длъжностните лица в 
железопътния транспорт; 

управител на 
железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 
предприятия 

Клаузи на Дял 4 , Глава 3 , Раздел І на ПВМР 
на ДП НКЖИ 

Правила на ДП НКЖИ 
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29 IV.29 Правила за работа с бордова 
локомотивна радиостанция от системата 
ДРВ-РФТ; 

управител на 
железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 
предприятия 

Клаузи на член 125, алинея 1 на Наредба № 
58; 
Инструкция за влакови диспечерски радио 
връзки (ВДРВ) в жп.транспорта на ДП НКЖИ 

Правила на ДП НКЖИ 
 

 
ТИП V. ПРАВИЛА, ФОРМУЛИРАЩИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪТРЕШНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ФИРМЕНИ 
ПРАВИЛА), ИЗДАВАНИ ОТ УПРАВИТЕЛ НА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРЕВОЗВАЧИТЕ, КАКТО И СЪВМЕСТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ, 
ДОГОВОРИ, ИНСТРУКЦИИ И ДР. 
№ по 
ред 

Тип и вид на правилото Правилото е 
приложимо за: 

Референции към законодателен текст 
включващ наименованието на правилото 

Форма на 
законодателството 

30 V.1 Правила за превоз на релси за 
безнаставов път по железопътните линии 
на НК „Железопътна инфраструктура”; 

управител на 
железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 
предприятия 

Произтичат от член 215  на Наредба № 58  
Клаузи на Дял 4, Глава 2, Раздел 6 от ПДВМР 
на ДП НКЖИ 

Наредба на министъра на 
транспорта, 
информационните 
технологии и съобщенията 
и Правила на ДП НКЖИ 

31 V.2 Правила за натоварване и превозване 
на негабаритни и тежки товари по 
железопътната мрежа на Република 
България;  

управител на 
железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 
предприятия 

Произтичат от член 33, алинея 2 и член 215 
на Наредба № 58 

Наредба на министъра на 
транспорта, 
информационните 
технологии и съобщенията 

32 V.3 Правила формиращи допълнителни 
изисквания при композиране на влакове; 

железопътните 
предприятия 

Клаузи на Дял 4 , Глава 2 , Раздели I; II; III; 
IV; V; VI; VІІ;VIII на ПДВМР на ДП НКЖИ 

Правила на ДП НКЖИ 

33 V.4 Правила за предпътен/предсменен 
инструктаж на лица свързани с 
безопасността на превозите;  

управител на 
железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 
предприятия 

Клаузи на чл.20 от Наредба № 58 Наредба на министъра на 
транспорта, 
информационните 
технологии и съобщенията 

34 V.5 Правила за вписванията в бордовия 
дневник на локомотиви и мотрисни 
влакове;  

железопътните 
предприятия 

Клаузи на чл. 179, чл.192 ал.2 т.4 и чл. 236 от 
Наредба № 58 

Наредба на министъра на 
транспорта, 
информационните 
технологии и съобщенията 

35 V.6 Правила за работата на 
локомотивните и на превозните бригади 

управител на 
железопътна 
инфраструктура и 

Инструкция за работата на локомотивните и 
на превозните бригади при скъсване на влак  

Правила на ДП НКЖИ 
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при скъсване на влак;  железопътните 
предприятия 

чл. 256 от ПДВМР 

36 V.7 Правила за работа с аварийни 
преносими телефонни слушалки;  

управител на 
железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 
предприятия 

чл.192 ал.2 от Наредба № 58  
Инструкция  работа с аварийни преносими 
телефонни слушалки  
 

Наредба на министъра на 
транспорта, 
информационните 
технологии и съобщенията 
и Правила на ДП НКЖИ 

37 V.8 Правила за задълженията на 
локомотивната и маневрената бригади 
при извършване на маневра;  

управител на 
железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 
предприятия 

Произтичат от член 282 на Наредба № 58,  
Клаузи на Дял 6 , Глава 2 , Раздел ІІ на 
ПДВМР 

Наредба на министъра на 
транспорта, 
информационните 
технологии и съобщенията 
и Правила на ДП НКЖИ 

38 V.9 Правила за движение на влаковете в 
участъци с диспечерска централизация;   

управител на 
железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 
предприятия 

Клаузи на Дял 4 , Глава 3 , Раздел ІV на 
ПДВМР 

Правила на ДП НКЖИ 

39 V.10 Правила за осигуряване на 
влаковете със спирачна маса; 

управител на 
железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 
предприятия 

Произтичат от член 247 на Наредба № 58,  
Клаузи на Дял 5 , Глава 1  на ПДВМР  

Наредба на министъра на 
транспорта, 
информационните 
технологии и съобщенията 
и Правила на ДП НКЖИ 

 
Тип VI. Правила относно изисквания спрямо персонал, изпълняващ функции при критични ситуации за безопасността, вкл. подбор на 
критерии за здравословно състояние, професионално обучение и сертифициране, доколкото те не са обхванати от ТСОС 
№ по 
ред 

Тип и вид на правилото Правилото е 
приложимо за: 

Референции към законодателен текст 
включващ наименованието на правилото 

Форма на 
законодателството 

40 VI.1 Правила за преминаване на 
предпътен - предсменен медицински 
преглед от длъжностните лица, 
изпълняващи дейности, свързани с 
безопасността на превозите;     

управител на 
железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 
предприятия 

Наредба № 54 за медицинските и 
психологическите изисквания към персонала, 
който осъществява железопътни превози на 
пътници и товари и съпътстващите ги 
дейности,  клаузи на членове 24 – 39 и 
членове 40 – 58 

Наредба на министъра на 
транспорта, 
информационните 
технологии и съобщенията 
съгласувана с министъра 
на здравеопазването 
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Тип VII.  Правила относно разследването на железопътни произшествия  
№ по 
ред 

Тип и вид на правилото Правилото е 
приложимо за: 

Референции към законодателен текст 
включващ наименованието на правилото 

Форма на 
законодателството 

41 VII.1. Правила за реда за техническото 
разследване на причините за 
железопътните произшествия и 
инциденти; 

Национален 
разследващ орган, 
ИАЖА, управител 
на железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 
предприятия 

Наредба № 59 - клаузи на Глава 5 , членове 
68 – 99 

Наредба на министъра на 
транспорта, 
информационните 
технологии и съобщенията  

42 VII.2. Правила за съставяне на доклада за 
фактите и обстоятелствата, констатирани 
при огледа на мястото на железопътното 
произшествие или инцидент, и 
констативните протоколи за състоянието 
на железопътната инфраструктура и 
подвижния състав; 

Национален 
разследващ орган, 
ИАЖА, управител 
на железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 
предприятия 

Наредба № 59 - клаузи на Приложение № 7 Наредба на министъра на 
транспорта, 
информационните 
технологии и съобщенията  

43 VII.3. Правила за основното съдържание 
на съобщението за допуснато 
железопътно произшествие; 

Национален 
разследващ орган, 
ИАЖА, управител 
на железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 
предприятия 

Наредба № 59 - клаузи на Приложение № 6 Наредба на министъра на 
транспорта, 
информационните 
технологии и съобщенията  

44 VII.4. Правила за условията и реда за 
действие и обмен на информация между 
компетентните държавни разследващи 
органи при разследване  на железопътни 
произшествия и Националния разследващ 
орган и Националния орган по 
безопасността; 

управител на 
железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 
предприятия 

Клаузата на член 115н, алинея 1 на ЗЖТ  
Наредба № Н-32 за съгласуването на 
действията и обмяната на информация при 
разследване на железопътни произшествия и 
инциденти съгласно  
 

Закон 
Наредба на министъра на 
транспорта, 
информационните 
технологии и съобщенията 
и министъра на 
вътрешните работи  

45 VII.5.Правила за уведомяване и ред за 
назначаване на оперативна група за 
запазване, регистриране и съхраняване на 

Национален 
разследващ орган, 
ИАЖА, управител 

чл.71 ал.2 Наредба № 59  
Процедура по безопасност на ДП НКЖИ ПБ 
2.03 

Наредба на министъра на 
транспорта, 
информационните 
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веществени доказателства при 
възникнали произшествия и инциденти. 

на железопътна 
инфраструктура и 
железопътните 
предприятия 

технологии и съобщенията 
Процедура на ДП НКЖИ 

 
 
 
Настоящите правила се издават на основание чл. 8 пар. 1 от Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 
2004 година относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно 
лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната 
инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност. 
 
 
 
Те определят задължителни правила за безопасност за всички железопътни предприятия и управителя на железопътната 
инфраструктура. 
 
 
 
 


