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ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА 

ПЪТНИЧЕСКИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ 

I. Действия от страна на Европейската комисия 

1. До края на 2018 г. Комисията ще създаде платформа за сигурност на пътническия 

железопътен транспорт в ЕС. Чрез тази платформа ще се събира информация от 

практическо значение за сигурността в железопътния транспорт и ще се предоставят на 

държавите членки насоки за добри практики. Тя ще прави оценка на нововъзникващите 

заплахи за сигурността и свързани със сигурността инциденти и ще предлага 

подходящи ответни действия. Платформата ще се състои от експерти от държавите 

членки и ще подпомага обмена на информация и експертни знания на европейско и 

национално равнище. 

2. До края на 2018 г. Комисията ще приеме обща методика за оценка на рисковете за 

сигурността на железопътните превози на равнище ЕС и ще я актуализира редовно. 

Доразвивайки първоначалната оценка на рисковете за сигурността в железопътния 

сектор, направена от експертна група на Комисията през 2017 г., Комисията ще 

разработи механизъм за редовно оценяване и обмен на информация относно 

международните железопътни превози.  

3. До края на 2019 г. Комисията ще приеме технически указания въз основа на 

работата на платформата за сигурност на пътническия железопътен транспорт в 

ЕС. Когато е уместно, Комисията ще подпомага техническата работа на платформата с 

технически ръководства. Целевите области за действие са: а) информация, която да 

бъде предоставена на пътниците в случай на инцидент, свързан със сигурността; б) 

технологични и проектни решения за сигурност, адаптирани към спецификата на 

железопътния сектор, и в) процедури за проверка на персонала и подходящо обучение 

за сигурност. 

II. Действия на държавите членки 

4. Държавите членки се приканват да определят най-късно до края на 2018 г. 

национално звено за контакт по въпросите на сигурността на железопътните 

превози за всички компании, опериращи на територията на съответната държава 

членка. Националните звена за контакт, които ще играят официална свързваща роля по 

отношение на сътрудничеството между правоприлагащите органи и железопътните 

предприятия, управителите на гари и управителите на инфраструктура, ще помогнат да 

се гарантира, че мерките за сигурност ще вземат под внимание спецификата на 

железопътния сектор.  

5. Държавите членки се приканват до края на 2018 г. да приведат в действие 

механизъм на национално равнище за обмен на информация от практическо 

значение за сигурността на железопътните превози в рамките на страната и с 

други държави членки чрез платформата за сигурност на пътническия железопътен 

транспорт в ЕС. За тази цел Комисията призовава държавите членки да предприемат 

нужните действия за незабавен обмен на информация, свързана със сигурността на 

железопътните превози, между различните национални органи, със заинтересованите 

страни от железопътния сектор и с други държави членки.  

6. Приканват се държавите членки до първата половина на 2019 г. да приемат 

програма за управление на сигурността в железниците на национално равнище, в 
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която са определени отговорности и са включени мерки за защита и намаляване на 

риска въз основа на анализ и оценка на риска. Мерките за сигурност следва да дават 

възможност за допълнително разширяване в съответствие с промените в определените 

национални равнища на заплаха.  

7. Държавите членки се приканват до края на 2019 г. да изискат от железопътните 

предприятия, управителите на гари и управителите на инфраструктурата да 

приемат планове за управление на сигурността на фирмено равнище, основани на 

анализ и оценка на риска и пропорционални на националните равнища на заплаха. 


