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1. НacroJПЦaТll процедура определя: 

-Дейностите, изискванията н 0Тf080рНостите, по O'ПIоmение на опредemmе на целите по 

O'IНоwение на безопаснocтra; 

-Оценка на цялостните резултати по отношение на безопаснocтra СПРЯМО корпораmвните 

интереси на ДП "НК ЖИ"; 

-Разработване на планове за постигане на поставените цели; 
-Гарантиране наличието на необходимите ресурси за осъществиване на всички процеси; 

-ОпреДeлJIJIе и управление на въздействието на други управленски дейности върху 

системата за DOДДPЬ~ като rrpecтpy1C1)'pИе, промени на технологии в компаии.na и др. 

-Гарантиране, че висшето РЪКОВОДСТВО е запознато с резултатите и че, поема цялата 

отговорност за извършените промени. 

2. ИнспеКЦИJl "БIГ' наблюдава и регистрира ВСИЧКИ сьБИТllJ", свързани с определените в 

Приложение N!! I от Наредба .NO..59 общи покaзareтt за безопасност. 

2.1. сблъскваим на влакове, включително удари с преrurrcтвu 8 границите на 

строителни.ч габарит (без удари на жп предези); 

2.2. дерайлиране на влахове; 
2.3. подминати сиrnали за опасност, които се дават поотделно за: 

2.3.1. нерегламентирано подминаване на забранителен сигнал; 
2.3.2. подминаване на крайна точка за безопасно движение, определена от система за 

автоматичен контрол и управление на движението ва влаковете; 

2.3.3. подминаване ва крайна точка, съобщена чрез УCПIо или писмено YJCЗЗ8Ние 
съгласно предписанюrra; 

2.4. подминаване на указател "Край КОЛОВОЗ", дистанционен указател или ръчен сигнал, 
указващ храйва точка Н8 движение. 

2.5. повреди Н8 колела и ОСИ на експлоатир8НИJI подвижен състав. 

3. Ежегодно в срок до 30 ЮНИ, ГлавНИJI ревизор по безопаснocтra на превозите в 
транспорта предCТ8ВJI за одобрение на Генep8ЛНИJI диреlCТOР Н8 ДIl"нк ЖИ", годишен доклад за 
безопаснocтra. 

Докладът се ИЗГ01"ВJl от Инспе1ЩЮl"Бrr и съдържа: 

3.1. Анализ Н8 допуенэ:rитe ПJЮИЗШССТВИJ.. инцидеlПИ или ситуации бли.зхи до 
произшествия. кaro честота и тежест. 
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в таблицата по ординатата е нанесена тежестта на последствипа от настьпилите 
събития, а по абсцисата - честотата на UlXНOТO поивnaне. 

Последствията могат да бъдат: 

1. Тежки - при смъртен случай, повече от пет тежко ранени хора или щети над 

400000о лева; 

2. Високи - пожаР, дерайлиране или удар довели до щети Над 400000 лева или повече от 
едии тежко ранен човек; 

3. Средни - дерайлиране или удар довели до щети над 40000 лева или травми водещи до 
загуба на работно време повече от 20 работни дни; 

4. Слаби - дерайлиране или щети над 4000 лева; 
5. Пренебрежими - щети под 4000 лева. 

Според честотата на ПОJIВяването СИ, събитията се подразделят на: 
1. Постоянни - тези, които се случват един път дневно; 
2. Чести - случват се едии ПЪТ месечво; 
3. Случайни - едни ПЪТ roдишно; 
4. Редки - един път ва 10 години; 
5. Необичайни - едни ПЪТ н. 50 roднни. 

При така разгледаните показатели. в матрицата се оформп три зони: 

- недопустима зона:_ 
... неприемлива зона: C::J 
... приемлива зона: _ 

3.2. Информация ОТНОСНО изпълнението на целите за безопасност и изnълнеиието на 
планираните мерки за безопасност; 

3.3. Резултатите от вътрешни одити и превенция на безопаснocтra. 

4. При несъответствие на пocтиrнаnпe ЦЯЛостнв резултати по отношение на 
безопаснocтra, спрямо корпоративните цели на компаиията, Генералния директор връща 
доклада. за изготвяне на план, включващ мерки за подобряване на показателите за безопасност. 

Планът се ИЗfOТВJl от ИнспеКЦИJI ,,БП" и съдържа: 

4.1. Идентифициране ва рисковите процеси и причините довели до влошаване на 
общите показатели за безопасност; 

4.2. Набелязване ва мерки, с който резултатите от причините водещи до ведупOCПlМИ 
ИЛИ неприемливи събития да бъдат ограничени; 

4.3. Изготвяне на схема за извършване на строг мониторинг над рисковите процеси и 
описание на начина по който ще се извършва прилагането ва предвидените мерки и отчитат 
данните за наблюдаваните параметри. 

5. Изготвения план по Т.4 се предлага за обсъждане на заседание на експертен съвет по 
съответната подсистема, където се анализират набелязаните мерки и се предлага проеlCТ за 
решение. 
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6. Проекта за Решението по т.5 се съгласува с директор .. Финанси и управление на 
собственocтra и ръководител отдел .. Човешки ресурси". след което се предлага за одобрение от 
Генералния директор на ДП"НК жи" 

7. Ежегодно в срок до 30 юли се установяват цели за безопасност~ КОИТО трябва да бъдат 
достигнати през следващата отчетна ГОДИН~ въз основа на референтните стойности от минали 
периоди. 

8. Установените цели се свеждат до званието на целия личен състав, участващ в 

ПОдцр'Ьжката и ексIШоатац,ията на подвижен състав, със заповед издадена от Генерално 

директор на дп.,нк ЖП". 


