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ЗАПОВЕД 

№ З-1699 

София, 12.10.2021 г. 

На основание чл.20, ал.1, т.7 от Закона за железопътен транспорт, във връзка с 

изпълнение на изискванията за безопасност при обработка на опасни товари и на основание 

чл.чл. 49 и 50 от Наредба № 46 за железопътен превоз на опасни товари (Обн., ДВ, бр. 107 от 

11.12.2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) и на основание писмо № 02-01-474/05.10.2021 г. на 

Управителя на „БДЖ-Товарни превози” ЕООД  

 

РАЗПОРЕЖДАМ: 

 

1. В Заповед № 442/16.03.2015 г., точка 1, подточка 1.1. „гари в мрежата на               

ДП НКЖИ, в които могат да се товарят, разтоварват и складират опасни товари Класове от 2 

до 9 по RID, в района на Поделение „Управление движението на влаковете и гаровата 

дейност” София“, да се допълни: Драгоман – терминал за комбинирани превози. 

Изключение са товарите от Клас 7 по RID. 

2. Всички останали разпореждания на Заповед № 442/16.03.2015 г. остават в сила. 

3. Директорът на поделение УДВГД София да организира в гара Драгоман връчването 

на копие от Заповед № 442/16.03.2015 г. на заинтересованите лица срещу подпис. 

4. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Директор поделение 

УДВГД София. 

5. Цялостен контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Директор поделение 

УДВК и Главния ревизор по безопасността. 

6. Заповедта влиза в сила от деня на подписването й. 

7. Копие от заповедта да се връчи на всички заинтересовани лица от ДП НКЖИ и 

железопътните предприятия за сведение и изпълнение.  

8. Заповедта да се публикува в сайта на ДП НКЖИ, в раздел „Документи” – 

„Заповеди“ – на поделение УДВК. 

 

 

Заличено на основание 

Регламент (ЕС) 2016/679 

 

инж. Красимир Папукчийски  

Генерален директор 
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