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1. ОБЩII ПОЛОil\СШIЯ 

1.1. Входните данни З8 процеса Н8 мониторинг обхващат всички процеси и процедури 8 

системата за управле~lи е. включително техническите , оперативни и ОРГЗllИ зациOiШИ мерки за 

контрол на риска. 

1.2. Дейностите, свързани с процеса на наблюде .lие, са ОПИСЗl IИ в точка 2. 
1.3. ГореПОСQ<lеният процес на наблюдение е периодичен 11 повтарящ се, както е 

показано в Приложение 1. 

2. Процесът 113 IlRблюдеНllе съдържа следните дейности: 

2.1 ОпредеЛЯ ll е 118 стратегия , приоритети и план(ове) за наблюдение. 

2. 1.1. На основата на системата за управление, управителя ва железопътвата 

Iшфраструктура, носи отговорност за определяне на своята стратегия, приоритети и план(ове) 

за наблюдеЮlе . 

2.1.2. При определянето на приоритетите се взема В предвид информацията от области, 

които пораждат най - големите рискове и ако не се наблюдават ефеКТИВIЮ, биха могли да 

доведат до отрицателни последици за безопаС lюстга. Определя се ред на приоритетност на 

дей ностите по lIаблюдеЮlето. както и времето. усилията 11 ресурсите, които са li еобходими. При 

определянето 118 приоритетите също така следва да се вземат предвид резултатите от 

предишни ПРlшожения на процеса на наблюдение. 

2.1.3. Процесът на наблюдение установява възможво lIай-рано случаите на несъответствие 
при прилагаll е в а с истемата за уп равление за събития , които могат да доведат до 

произшествия, и н циденти , с~пуации близки до инциденти ИЛlI други опаСЮI ситуации . При 

установяване 118 несъответствия се пр~шагат мерки, които могат да отстранят подобни случаи 

на несъответствие. 

2. 1.4. Стратегията за наблюден ие и планът(овете) определят или количествени , или 

качествени показатели , ил и комБИНЗЦII Я от двата вида показатели , които: 

а) подават paHH11 предупреждени я за отклонение от очаквания резултат или 

потвърждават, че очакваният резултат е постигнат според плана; 

б) предоставят IIнформания за нежелани резултати ; 

В) о казват подкрепа в процеса " а вземаllе на решения . 

2.2. Събиране и анализ на информация. 
2.2. 1. Събираllето и ЗllЗлизът lIa инФормация се ювършват съглаСII О стратегията, 

приоритетите ~1 плана(овете), о пределени за наблюдението. 

2.2.2. За всеки показател, посочен в точка 2. 1.4, се извършва следното: 
а) събира се неоБХОШlмата инФормация; 

б) оценява се дали процесите. п роцеДурltте, техmlческите. оперативни и организационни 

мерки за контрол на риска се Ilрилагат праВItЛlЮ ; 

В) проверява се дали процесите, процедурите, теХНИ"lеските. оперативни и 

организациоюlИ мерки за контрол на p~tCKa са ефеКТИВIIИ и дал lt постигат очаква.lИте резултати ; 

г) оценя ва сс дали системата .18 управление като цяло се прилага правилно и дали 

постига ОЧ8кваните резултатн ; 

д) анализират се и се оцевяват l'l римерите за установени несъответствия с букви б), в) и 

г), както и се идеНТИфll Цllрат техвите причини. 
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2.3. РазраБОТВЗIIС на план за действие 

2.3.1. Разработва се план за действие за установените случаи на несъответствие, които се 

считат за н еприемливи . Този план: 

а) води до принудителното ИЗПЪЛl~ение на регламентираните 8 системата за упраВЛСllие 
на безопасностrа процедури , технически , оперативни и организационни мерки за контрол на 

риска ; 

б) подобрява съществуващите процедури, теХllически , о перативни и организационни 

мерки за контрол на риска, IШИ ; 

мерки; 

В) установява и ПР~lЛага допълнителни мерки за КОIIТРОЛ на риска . 

2.3.2. Планът за действие включва по-конкретно следната информация : 

а) очаквани цели и резултати ; 

б) необходимите коригиращ~t или преваНТИВlН1 мерки , ил и комбивация от двата вида 

"- в) ющето, отговорно за ПР~lЛагаве на действията; 

г) сроковете, в които следва да се приложат действията; 

д) лицето, отговорно за оценяване lIа ефективността 118 мерките; 

е) преглед на въздействието ва плана за действ~tе върху стратегията, приоритетите и 

плана(овете) за наблюдение. 

2.4. Изпълнение Ila плана за действие 
2.4. 1. Планът за действи е, определен в точка 2.3, се изпълнява така, че да се отстранят 

установените случаи на несъответствие . 

2.5. Оценка на ефеnивностга на мерките, п редвидени в плана за действие 

2.5.1. Правилното ГIР~lЛагаllе , целесъобразностга и ефективносrга на мерките, преДВ~lДени 

в плана за деЙСТВ~lе се проверява чрез същия процес н а наблюдевие, описан в Приложение 1. 
2.5.2. Оценката на ефективносrга lI а гшана за действие включва следните действия: 
а) проверка за изпълнението на графика и правилното прилагане на плана за действие; 

б) сравнени е н а постигнатия с очаквания резултат; 

'- в) проверка за ПРОМЯllа на първоначалните условия и съответствието на Mepl"'TC за 

контрол на риска, определен и в плана за действие; 

г) flpoBepKa за необходимосrга от въвеждане на други мерки за контрол на риска . 

3. СВСДСIIIIН от ПРIIЛ81"аllето 118 процедурата за lIаБJl юденис 

3.1. Процесът II а наблюдеНllе се документира. Настоящият докумеllТ е на 

разположение освовво за нелите на вътрешната оцен ка. 

При ПОll скване: 

а) управ ~пелят ''Ia железопътната инфраструктура предоставят тази документация на 

националния 0pl"aH по безопасност; 
б) СТРУК1)'рите, които отговарят за поддръжката предоставят тази документация на 

сертифНЦ~lращия орган . Ако взаимодействията се управляват чрез договори , структурите, 

които извършват поддръжката, предоставят тази докумеНТЗlНI Я н а управителя на железопътната 

инфраструктура. 

3.2. Документацията 110 точка 3. ] ВКJlючва: 
а) описание на организацията и пеРСОllала, назначен да извършва процеса на наблюдение ; 

б) резултаппе от различвите дейности в процеса на наблюдеll ие и взетите решения ; 

в) в случаите на установени несъответствия, които се считат за неrl риемливи - списък с 

всички необходими мерки, които са приложени за постигане 118 очаквавия резултат. 
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