
 „БДЖ – Пътнически превози“ предостави на Областния управител 

исканата информация 

 В отговор на писмо на Областния управител д-р Маргарита Новоселска, с 

което бе изискана информация за възникналите повреди и аварии при обслужването 

на пътниците, ползващи бързи влакове по линията Кардам – София, в Областна 

администрация бе получен отговор от Директора на Поделение Пътнически превози – 

Горна Оряховица: 

 „За нормалното осигуряване движението на влаковете, съгласно График за 

движение на влаковете, в сила от 14.12.2014г. до 12.12.2015г., на Локомотивно депо 

Горна Оряховица при Поделение за пътнически превози - Горна Оряховица към „БДЖ - 

Пътнически превози” ЕООД, гр. София, са необходими 3 броя локомотиви серия 07-

100 с Преобразувател за отопление на влаковете, свързани с обслужване на бързи 

влакове № 2636 и № 2637 в участъка гара Повеляново - гара Кардам; бързи влакове № 

9646 и № 9647 в участъка гара Самуил - гара Силистра и на международни влакове през 

граничния преход гара Русе - гара Гюргево север. 

Локомотивно депо Горна Оряховица експлоатира 3 броя локомотиви серия 07-

100. По тази причина при извършване на планови и аварийни ремонти, някои от 

посочените влакове се обслужват от локомотив без Преобразувател за отопление на 

влаковете или с Дизелово-мотрисен влак, поради липса на резервен локомотив. За 

периода от 01.01.2014г.  до 31.12.2014г. са допуснати общо 39 случая, в които влакове 

№№ 2636 и 2637 са обслужени с Дизелово-мотрисен влак серия 10-000 или друг 

дизелов локомотив без Преобразувател за отопление на влаковете. 

За всеки конкретен случай има основателна причина за неспазване на Графика за 

движение на влаковете – планови и аварийни ремонти, които са неотложни и 

извършвани в най-кратки срокове. 

Ръководството на Поделение пътнически превози Горна Оряховица при „БДЖ-

Пътнически превози” ЕООД, е запознато с неудобствата на клиентите на Дружеството, 

предизвикани с неспазване на Плана за композиране на влаковете, в случаите, когато 

влакове № 2636 и № 2637 не се обслужват от локомотив серия 07-100. Запознати сме с 

чувствителната тема за жителите на област Добрич, относно проблемите на 

железопътния транспорт в района. При извършването на аварийните ремонти на 

локомотивите, определящ фактор е времето за отстраняването им, независимо от 

причинените разходи за това. Поемаме ангажимента в бъдеще да продължим да 

работим при спазване на тези принципи. Поради липсата на резервни локомотиви и 

териториалната отдалеченост на основните депа, в повече от случаите, с цел 

навременно движение на влака, се осигурява друг подвижен състав. 

Дори в настоящия момент, по време на извършване на Подемен ремонт на 

локомотив № 07-106, граничният преход гара Русе - гара Гюргево север, се 

осъществява с локомотив без Преобразувател за отопление на влаковете, единствено и 

само с цел осигуряване на необходимите локомотиви за обслужване на влаковете в 

участъка гара Повеляново - гара Кардам. 

Уважаема госпожо Новоселска, искам да Ви уверя, че всички действия на „БДЖ 

ПП” ЕООД, свързани с осигуряването на изправни локомотиви и вагони за обслужване 

на пътническите влакове, се извършват единствено и само в интерес на гражданите на Р 

България, тяхната безопасност и комфорт.“ 

 

Савадор Ганчев 

Директор на ППП Горна Оряховица 


