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З А П О В Е Д 
 

№ З - 374 / 08.03.2021 г. 

 

 
 

На основание чл. 20, ал 1, т. 7 от Закона за железопътния транспорт и доклад на 

ERA, и гласуван проект в RISC на Делегирано Решение на ЕК относно изисквания за 

предпазни вагони (вагони за предохрана) в Националните правила за безопасност на Р. 

България, 

 

ОТМЕНЯМ: 

 

1. Разпоредбите на чл. 73, чл. 74, чл. 75, чл. 76, чл. 77, чл. 78 и чл.79 от „Глава 

втора План за композиране на влаковете“, „Раздел V Включване във влаковете на 

вагони, натоварени с опасни товари“ на „ПРАВИЛА за движението на влаковете и 

маневрената работа в Железопътния транспорт”, като  Раздел V „Включване във 

влаковете на вагони, натоварени с опасни товари на „ПРАВИЛА за движението на 

влаковете и маневрената работа в Железопътния транспорт”, придобива следния  

вид: 

Чл. 73. Отменен. 

Чл. 74. Отменен. 

Чл. 75. Отменен. 

Чл. 76. Отменен. 

Чл. 77. Отменен. 

Чл. 78. Отменен. 

Чл. 79. Отменен. 

 

2. Измененията на „Правилата за движението на влаковете и маневрената работа 

в Железопътния транспорт”, влизат в сила от датата на издаване на настоящата 

заповед. 

3.Настоящата заповед да се доведе до знанието на Заместник-генерален 

директор „Експлоатация“, Главен ревизор по безопасността на транспорта и 

Директорите на всички поделения на централно и регионално ниво и ръководителите 

на отдели и звена на пряко подчинение, които да запознаят всички заинтересовани 

служители и работници.   

4. Настоящата промяна да бъде отразена по места във всички работни 

документи. 

5. Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Директорите на всички 

поделения на централно и регионално ниво и ръководителите на отдели и звена на 

пряко подчинение. 
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6. Заповедта да се доведе до знанието на ИА „Железопътна администрация“ и 

всички лицензирани железопътни предприятия. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Заместник-генерален директор 

„Експлоатация“ и Главен ревизор по безопасността на транспорта на ДП НКЖИ. 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

                            /П/ 

 

инж. Красимир Папукчийски 

Генерален директор 
 

 

 


