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0. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОКУМЕНТА
0.1. Данни за измененията

Таблица 1: Статус на документа

Дата на
версията

Автор
(автори)

Номер на
раздел Описание на изменението

Версия на
ръководст
вото 0.01
14 януари

2013 г.

Звено за
оперативна
съвместим
ост на ERA

Всички Първо публикуване

Версия на
ръководст
вото 0.2
8 април
2013 г.

Звено за
оперативна
съвместим
ост на ERA

Всички Нова версия, в която са отчетени коментарите на членовете на
работната група

Версия на
ръководст
вото 0.3,
17 май
2013 г.

Звено за
оперативна
съвместим
ост на ERA

Всички Нова версия, в която са отчетени коментарите на членовете на
работната група

Версия на
ръководст
вото 0.3,
18 юли
2013 г.

Звено за
оперативна
съвместим
ост на ERA

Всички Нова версия, в която са отчетени коментарите на членовете на
работната група

Версия на
ръководст
вото 0.5,
18 юли
2013 г.

Звено за
оперативна
съвместим
ост на ERA

Всички Нова версия, в която са отчетени коментарите на членовете на
работната група

Версия на
ръководст
вото 0.6,
18 юли
2013 г.

Звено за
оперативна
съвместим
ост на ERA

Всички Нова версия, в която са отчетени коментарите на членовете на
работната група

Версия на
ръководст
вото 0.7, 6

март
2014 г.

Звено за
оперативна
съвместим
ост на ERA

Всички Нова версия с изменения, приети на заседание № 12 на работната
група

Версия на
ръководст
вото 0.8,
15 април
2014 г.

Звено за
оперативна
съвместим
ост на ERA

Всички Нова версия, в която са отчетени последните технически
коментари на членовете на работната група

Версия на
ръководст
вото 1.0
28 май
2014 г.

Звено за
оперативна
съвместим
ост на ERA

Всички Изпратена за превод версия, в която са отчетени редакторските
бележки, направени от членовете на работната група.
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1. ОБХВАТ НА НАСТОЯЩОТО РЪКОВОДСТВО
1.1. Обхват

Настоящият документ е приложение към „Ръководството за прилагане на
Техническите спецификации за оперативна съвместимост“. Той съдържа информация
относно прилагането на Техническите спецификации за оперативна съвместимост
(ТСОС) за безопасността в железопътните тунели, приети с Регламент (ЕС)
№ 1303/2014 на Комисията.

Ръководството следва да се чете и използва само във връзка с ТСОС „Безопасност в
железопътните тунели“. То е предназначено да улесни прилагането на тези технически
спецификации за оперативна съвместимост, а не да ги замени.

Трябва да се взема предвид и общата част от „Ръководството за прилагане на ТСОС“.

1.2. Съдържание на ръководството
В раздел 2 от настоящия документ в защриховани карета са поместени извлечения от
текста на ТСОС „Безопасност в железопътните тунели“, които са придружени с текст,
съдържащ насоки.

Не са дадени насоки по отношение на точките, във връзка с които текстът на ТСОС
„Безопасност в железопътните тунели“ не се нуждае от допълнително обяснение.

Прилагането на насоките е доброволно. Те не съдържат нови изисквания в
допълнение към предвидените в ТСОС „Безопасност в железопътните тунели“.

Насоките са предоставени във вид на допълнителен обяснителен текст и, където е
уместно, на препратки към стандарти, посредством които се доказва съответствие с
ТСОС „Безопасност в железопътните тунели“. Приложимите стандарти са изброени в
раздел 3 от настоящия документ.

Ръководството съдържа и някои препоръки във връзка със стратегията за прилагане.

1.3. Справочни документи
Справочните документи са посочени в общата част от „Ръководството за прилагане на
ТСОС“, което е достъпно на уебсайта на ERA на адрес:
http://www.era.europa.eu/Document-Register/Pages/TSI-Application-Guide-general-
part.aspx

1.4. Определения и съкращения
Определения и съкращения са дадени в точка 2.4 от ТСОС „Безопасност в железопътните
тунели“ и в общата част от „Ръководството за прилагане на ТСОС“.
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2. РАЗЯСНЕНИЯ ОТНОСНО ТСОС „БЕЗОПАСНОСТ В
ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ТУНЕЛИ“

2.1. Предговор
При изготвянето на настоящия документ е отчетен опитът от разработването на ТСОС
и свързаните с тях документи (Решения на ЕК 2008/232/ЕО, 2008/163/ЕО, 2008/284/ЕО,
2011/291/ЕО и 2012/464/ЕО).

2.2. Съществени изисквания
Съществените изисквания обхващат:

 безопасността,

 надеждността и наличността,

 здравето,

 опазването на околната среда,

 техническата съвместимост,

и са разгледани в глава 3 от ТСОС.

2.3. Характеристики на подсистемата
Следните точки се отнасят до глави, раздели и точки от ТСОС, цитирани във всяка
глава.

2.3.1. Приложно поле по отношение на тунелите (точка 1.1.1)
б) За гарите, които се намират в тунели, трябва да се спазват националните правила за
противопожарна безопасност. Когато се използват като безопасни зони, те трябва да
отговарят единствено на спецификациите в точки 4.2.1.5.1, 4.2.1.5.2 и 4.2.1.5.3 от
настоящата ТСОС. Когато се използват като противопожарни пунктове, те трябва да
отговарят единствено на спецификациите в точки 4.2.1.7, буква в) и 4.2.1.7, буква д) от
настоящата ТСОС.

Националните правила включват изискванията за евакуация и пожарна безопасност в
подземните гари. Препоръчително е границите между конструкциите на тунела и на
гарата да се определят за всеки проект (т.е. индивидуално за всеки отделен случай).
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2.3.2. Обхват на риска и рискове, които не са част от приложното поле на
настоящата ТСОС (точка 1.1.4)

б) В случай че след анализ на рисковете се стигне до заключението, че и други сценарии
заслужават внимание, се определят специфични мерки във връзка с тези сценарии.

Железопътните предприятия (ЖП) и управителите на инфраструктура (УИ) са длъжни
да упражняват контрол по отношение на специфичните за тунели рискове в рамките на
тяхната система за управление на безопасността. От това следва, че ТСОС не
съдържа изискването ЖП да извършват анализ на риска за всеки железопътен тунел.

2.3.3. Предотвратяване на неразрешен достъп до аварийните изходи и
техническите помещения (точка 4.2.1.1)

Настоящата спецификация се прилага за всички тунели.

[…]

б) В случай на заключени аварийни изходи от съображения за сигурност във всеки един
момент трябва да е възможно те да бъдат отворени отвътре.

Вратите на всички аварийни изходи следва да са оборудвани с лесно за отваряне
устройство (наричано понякога брава „антипаник“), което се отваря от вътрешната
страна без ключ или инструмент.

2.3.4. Пожароустойчивост на тунелните съоръжения (точка 4.2.1.2)
Настоящата спецификация се прилага за всички тунели.

а) В случай на пожар, целостта на облицовката на тунела трябва да се запази за
достатъчно дълъг период, който да позволи самостоятелно спасяване, евакуиране на
пътниците и персонала и намесата на службите за спешно реагиране.  Този период от
време трябва да е съобразен с вариантите за евакуация, които са разгледани и за които е
докладвано в плана за действия при извънредни ситуации.

б) В случаите на наводнени тунели и на тунели, които могат да предизвикат срутване на
важни съседни конструкции, основната структура на тунела трябва да издържа на
нагряване от пожар за период от време, достатъчен за евакуация от застрашената зона
на тунела и от съседните структури. Въпросният период се отразява в плана за действия
при извънредни ситуации.

„Важните съседни конструкции“ включват надземни постоянно обитавани сгради
(офиси, жилищни сгради, производствени помещения), сгради, използвани за
временни събирания на хора (например театри или киносалони), както и всички
многоетажни сгради, които се използват кратковременно от хора (като многоетажни
паркинги и складове), летища, електроцентрали, автомагистрали и т.н.
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В началния етап на работата по проектиране на тунел управителят на
инфраструктурата трябва да определи, след съгласуване с компетентните органи, кои
важни съседни конструкции могат потенциално да се срутят поради пропадане на
проектираната конструкция на основния тунел.

Аварийните изходи към безопасни зони не се считат за част от конструкцията на
тунела. Поради това към тях не се прилагат изискванията по точка 4.2.1.2, букви а) и
б).

2.3.5. Огнеустойчивост на строителните материали (точка 4.2.1.3)
б) Строителните материали за тунели трябва да отговарят на изискванията за клас A2
съгласно Решение 2000/147/ЕО на Комисията1. Неносещите панели и другото оборудване
трябва да отговарят на изискванията за клас B съгласно Решение 2000/147/ЕО.

в) Трябва да се изброят материалите, които няма да допринесат значително за
пожарното натоварване. За тях се разрешава да не отговарят на горепосоченото.

Управителят на инфраструктурата следва да определи строителните материали за
тунела, които попадат в обхвата на изискванията по буква б). Допуска се материалите,
посочени в букви б) и в), да бъдат изброени заедно.

EN 13501-1:2007+A1:2009 е европейски хармонизиран стандарт, който действа във
връзка с прилагането на Решение 2000/147/ЕО.

Примерите за материали, които не допринасят значително за пожароопасността,
включват:

 устройства антипаник във врати;

 осветителни крушки, светодиодни осветителни тела, превключватели;

 знаци, указващи пътя към изхода;

 бализи на системата за сигнализация, обикновени сигнали;

 полимерни релсови подложки;

 полимерни траверсови подложки.

2.3.6. Съоръжения за евакуиране (точка 4.2.1.5)
В ТСОС „Лица с намалена подвижност“ са посочени техническите характеристики,
които се прилагат към гарите, с цел повишаване на тяхната достъпност за лица с
увреждания и лица с намалена подвижност. Предвидените в ТСОС „Лица с намалена
подвижност“ технически изисквания не се прилагат към тунелите. Присъствието на

1 Решение 2000/147/ЕО на Комисията от 8 февруари 2000 г. за прилагане на Директива
89/106/ЕИО на Съвета относно класифицирането на характеристиките по отношение на
реагирането спрямо огън на строителните материали (ОВ L 50, 23.2.2000 г., стр. 14—18).
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лица с увреждания и/или лица с намалена подвижност трябва обаче да бъде отчетено
в плана за аварийни ситуации.

2.3.7. Достъп до безопасна зона (точка 4.2.1.5.2)
Настоящата спецификация се прилага за всички тунели с дължина над 1 km.

[...]

б) Едно от следните решения трябва да бъдат избрани по отношение на точките за
достъп от влака до безопасната зона:

1) Странични и/или вертикални аварийни изходи към повърхността. Тези изходи трябва
да бъдат разположени най-малко на всеки 1 000 m.

2) Връзките за преминаване между съседни независими тунелни тръби, които позволяват
съседната тунелна тръба да се използва като безопасна зона. Връзките за преминаване
трябва да бъдат разположени най-малко на всеки 500 m.

[...]

Разстоянието между вратите за достъп към безопасна зона се измерва, както следва:

 между центровете на вратите;

 успоредно на облицовката на тунела.

В следния пример A е разстоянието между вратите за достъп към безопасната зона.
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[...]

3) Позволени са алтернативни технически решения, които осигуряват безопасна зона с
минимално еквивалентно равнище на безопасност. Еквивалентното равнище на
безопасност за пътниците и персонала се доказва чрез прилагане на общия метод за
безопасност при оценката на риска2.

По-долу са приведени някои конкретни, неизчерпателни примери за алтернативни
технически решения.

 Тунели с определена геометрия, която не попада в обхвата на ТСОС, като
например:

o единичен тунел, който се разделя на две тръби под земята (в зоната,
където тунелът се разделя на две тръби);

o два тунела с по две тръби, които се пресичат на различни нива под
земята;

o и други особени решения на геометрията на тунели.

 Тунели, без оглед на тяхната геометрия, където разстоянието между точките
за достъп до безопасните зони е по-голямо от 500/1000 m, но това
обстоятелство е компенсирано посредством реализиране на допълнителни
мерки за безопасност, осигуряващи ниво на безопасност, което е поне
равностойно на осигуреното от предвидените в ТСОС решения, като
например система за вентилация, допълнителни точки за достъп в
определена зона, по-широки пътеки и т.н.

Например два последователни тунела по високоскоростна линия със
следните характеристики:

o единичен коловоз в две тръби;

o всеки от тунелите е дълъг около 11 km;

o аварийни шахти (проходи между тунела и земната повърхност),
предназначени за използване от службите за спешно реагиране;

са оборудвани с напречни проходи, разположени приблизително на всеки 150
m в зоните на шахтите и на всеки 850 m в зоните в тунела, които са най-
отдалечени от шахтите.

Наред с горното тунелите са оборудвани с управляема система за
принудителна вентилация, позволяваща да се управлява посоката на
разпространение на въздуха и дима, която е обвързана с прости планове за

2 Регламент (ЕО) № 352/2009 на Комисията от 24 април 2009 г. за приемане на общ метод за
безопасност относно определянето и оценката на риска в съответствие с член 6, параграф 3,
буква а) от Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 108,
29.4.2009 г., стр. 4). Oт 21.05.2015 г. Регламент 352/2009 се заменя с Регламент 402/2013
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действие в аварийни ситуации, които подлежат на активиране в зависимост от
конкретните обстоятелства, свързани с инцидент в тунела.

[...]

в) Вратите, които осигуряват достъп от евакуационните пътеки към безопасната зона,
трябва да имат проходно сечение с не по-малко от 1,4 m широчина и 2,0 m височина. Като
алтернативен вариант се разрешава използването на няколко по-тесни врати една до
друга, ако потокът от хора е доказано еквивалентен или по-голям.

г) След преминаване през вратите проходното сечение трябва да продължи да бъде най-
малко 1,5m широчина и 2,25m височина.

д) Начинът, по който службите за спешно реагиране достигат до безопасната зона,
трябва да бъде описан в плана за действия при извънредни ситуации.

Евакуационното трасе включва по-специално ширината на евакуационната пътека и
напречните проходи между пътеката и безопасната зона, които са необходими за
евакуация.

Свободното сечение на пътеката, чиито характеристики са определени като широчина
от 1,5 m и височина от 2,25 m в буква г) по-горе, е достатъчно за евакуиране на
пътниците и при необходимост за действията на службите за спешно реагиране. По
отношение на евакуационни трасета със сложна геометрия (например чупки или
завои) обаче осигуряването на допълнителна свободна широчина и височина на
пътеката може да е полезно за обезпечаване на евакуацията на хора на носилки,
когато се налага такава. Това допълнително свободно сечение следва да бъде
осигурено от заявителя на доброволна основа.

2.3.8. Средства за комуникация в безопасните зони (точка 4.2.1.5.3)

[...]

а) Комуникацията от подземни безопасни зони с контролния център на управителя на
инфраструктурата трябва да е възможна по мобилен телефон или по стационарна
линия.

Комуникацията с контролния център на управителя на инфраструктурата може да
бъде осъществена от железопътното предприятие, службите за спешно реагиране или
управителя на инфраструктурата пряко или чрез телефонен оператор, например
посредством телефонен номер за спешни повиквания.

Ако тунелът е оборудван със система GSM-R, трябва да е възможно комуникацията с
контролния център на управителя на инфраструктурата да се осъществи чрез
мобилната телефонна система GSM-R. Няма изискване пътниците да се свързват с
контролния център на управителя на инфраструктурата, тъй като тази комуникация се
осъществява въз основа на процедури за действия в аварийни ситуации, които се
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определят съвместно от железопътното предприятие, управителя на
инфраструктурата и службите за спешно реагиране.

2.3.9. Аварийно осветление на евакуационните трасета (точка 4.2.1.5.4)
[...]

б) Осветлението трябва да отговаря на следните изисквания:

3) Разположение на лампите:

 над пътеката, колкото е възможно по-ниско, но така че да не се
възпрепятства свободното преминаване на хора, или

 вградени в парапетите.

При наличие на дим в тунела димната пелена се концентрира под тавана и постепенно
височината ѝ намалява: поради това се препоръчва аварийните осветителни тела да
бъдат монтирани възможно най-ниско над пода на евакуационното трасе. По този
начин аварийните осветителни тела очертават пътя за евакуация и остават видими,
като осигуряват по-добро осветление на евакуационното трасе в условия на
задимяване за по-дълъг период от време.

В определени случаи, когато се очаква различно поведение на дима с оглед на
конкретната геометрия на тунела или поради това, че е изградена вентилационна
система (каквато не се изисква от ТСОС), може да е целесъобразно осветителните
тела да бъдат монтирани над парапетите.

Допуска се използването на светодиодно осветление.

2.3.10. Евакуационни обозначения (точка 4.2.1.5.5)
Настоящата спецификация се прилага за всички тунели.

[…]

д) В тунелите трябва да се поставят знаци, които да обозначават разположението на
аварийното оборудване, когато такова е налично.

е) Всички врати, водещи до аварийни изходи или до връзка за преминаване в съседен тунел
трябва да бъдат маркирани.

За да се избегне възможността по време на самостоятелно евакуиране хора да
попаднат в техническа зона без изход, се препоръчва вратите, водещи към технически
помещения, да се обозначат по съответен начин.
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2.3.11. Евакуационни пътеки (точка 4.2.1.6)
В единични тунели, оборудвани с поне два коловоза, изградени върху бетонна плоча,
може да е допустимо като евакуационна пътека да се използва съседният коловоз, в
случай че коловозът, изграден върху бетонна плоча, отговаря на изискванията относно
евакуационните пътеки, съгласно настоящата ТСОС

В такива случаи условията за използване на коловоза с бетонна плоча като
евакуационна пътека следва да бъдат описани в плана за действие в извънредни
ситуации.

2.3.12. Противопожарни пунктове (точка 4.2.1.7)
Настоящата спецификация се прилага за всички тунели с дължина над 1 km.

а) За целите на настоящата точка два или повече последователни тунели се разглеждат
като един тунел, освен ако са изпълнени едновременно следните условия:

1) разстоянието между тунелите на открито надхвърля със 100 m максималната
дължина на влаковете, предвидени да преминават по това трасе и

2) разположението на откритото пространство и на коловоза в отсечката, която отделя
тунелите, позволява на пътниците да се отдалечат от влака до безопасна зона.
Безопасната зона трябва да позволява в нея да се поберат пътници, чиито брой се равнява
на максималния капацитет на влака, използван по въпросното трасе.

б) Трябва да бъдат създадени противопожарни пунктове:

1) извън двата портала на всеки тунел с дължина над 1km; и

2) във вътрешността на тунела, в зависимост от категорията на подвижния състав,
предвиден да се използва по трасето, както е обобщено в таблицата по-долу:

Дължина на тунелите Категория подвижен състав
съгласно точка 4.2.3

Максимално разстояние от
порталите до
противопожарния пункт и
между противопожарните
пунктове

от 1 до 5 km Категория А или В Не се изисква
противопожарен пункт

от 5 до 20 km Категория A 5 km

от 5 до 20 km Категория B Не се изисква
противопожарен пункт

>20 km Категория A 5 km
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>20 km Категория B 20 km

[...]

Тези насоки имат за цел да разяснят изискванията за разпределение на
противопожарните пунктове (ПП) в тунелите, включително в случая на линия с няколко
последователни тунела.

Нови тунели с дължина под 1 km трябва да са оборудвани с противопожарен пункт при
един от порталите им, когато след тунела следва друг тунел и:

 сборът от дължините на двата тунела надхвърля 1 km, и

 откритото пространство между последователните тунели не е достатъчно за
безопасна евакуация.

Нови тунели с дължина над 1 km не е задължително да разполагат с противопожарни
пунктове и при двата портала, когато след тунела следва друг тунел и откритото
пространство между тунелите е достатъчно за безопасна евакуация.

По-долу са дадени няколко примера за съответстващи на ТСОС конфигурации на
противопожарни пунктове и тунели. Не е необходимо да се оборудват противопожарни
пунктове, когато изискванията по точка 4.2.1.7, буква a), подточка 1) или по точка
4.2.1.7., буква a), подточка 2) не са спазени.

FFP ПП
Lines acception category A and B trains Линии, по които могат да се експлоатират влакове от

категории А и B
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FFP ПП
Lines accepting category B trains Линии, по които могат да се експлоатират

влакове от категория B

Разделението между последователни тунели, посочено в точка 4.2.1.7, буква a),
подточка 1), е поставено в зависимост от максималната дължина на влаковете, които
ще преминават през тунелите.  Това е необходимо, за да се гарантира, че всички
изходи за пътниците и членовете на персонала на всеки влак, който се движи по линия
с няколко тунела, ще останат извън тунелите, в случай че евакуацията на влака се
осъществява в отсечката между последователни тунели. Следователно:

- трябва да се има предвид само най-дългият превозващ пътници влак.
Пътническите влакове които не превозват пътници, не следва да се вземат
предвид (например пътнически влак, който е теглен от друг влак поради
повреда);

- максималната дължина на влака вече не е предмет на уредба от
преразгледаната ТСОС „Локомотиви и пътнически подвижен състав“.
Поради това управителят на инфраструктурата може да използва
максималната дължина на влаковете, както вече е определена съгласно
други изисквания за експлоатация на влаковете по съответната линия,
оборудвана с няколко последователни тунела, като например относно
дължината на пероните на гарите;

- в случай че линията е предназначена за товарни превози, откритото
пространство, разделящо тунелите, трябва да е с дължина 100 m плюс
дължината на най-дългия товарен локомотив, експлоатиран по линията.
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[...]

б) Трябва да бъдат създадени противопожарни пунктове:

1) извън двата портала на всеки тунел с дължина над 1km; и

2) във вътрешността на тунела, в зависимост от категорията на подвижния състав,
предвиден да се използва по трасето, както е обобщено в таблицата по-долу: [...]

Не се изисква разположението на противопожарните пунктове, намиращи се извън
порталите на тунели, да съвпада точно с разположението на порталите.
Противопожарните пунктове могат да бъдат разположени на разстояние от порталите
извън тунелите, когато това се налага по причини, свързани например с топографията,
дължината на влаковете или ограничения, свързани с градската среда.

Във всички случаи трябва да са спазени разстоянията между противопожарните
пунктове, посочени в таблицата в точка 4.2.1.7, буква б), подточка 2).

[...]

в) Изисквания за всички противопожарни пунктове:

1) Противопожарните пунктове трябва да са водоснабдени (минимум 800 l/min в
продължение на 2 часа) в близост до предвидената точка на спиране на влака.
Методът на водоснабдяване трябва да бъде описан в плана за действия при
извънредни ситуации.

2) Предвидената точка на спиране на засегнатия влак трябва да бъде указана на
машиниста. За целта не трябва да е необходимо специално бордово оборудване (на
всички влакове, които покриват изискванията на ТСОС, трябва да е разрешено да
използват тунела).

3) Противопожарните пунктове трябва да са достъпни за службите за спешно
реагиране. Планът за действия при извънредни ситуации трябва да съдържа
описание на начина, по който службите за спешно реагиране могат да достигнат до
противопожарния пункт и да разположат оборудване.

[...]

Дебитът на водата от 800 l/min представлява минимална стойност. Заявителят следва
да отчита местни и експлоатационни особености като времето за реакция на службите
за спешно реагиране, вида на водоизточника и метода на подаване на водата.

Водоизточникът може да бъде хидрант или друго водоснабдително съоръжение като
резервоар, река или друг източник.
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в) Изисквания за всички противопожарни пунктове:

[...]

Трябва да е възможно изключването на място или от разстояние на тяговото
електрозахранване и заземяването на електрическата инсталация на
противопожарните пунктове.

Това може да се реализира чрез пряко управление или с помощта на система за
дистанционно управление, активирана от контролен център по искане на:

 персонала на влака, от кабината на машиниста или

 персонала на влака, персонала на управителя на инфраструктурата или
службите за спешно реагиране посредством комуникационното
оборудване, разположено в тунела.

г) Изисквания за противопожарните пунктове извън порталите на тунела

В допълнение към изискванията по точка 4.2.1.7, буква в), противопожарните пунктове
извън порталите на тунела трябва да отговарят на следните изисквания:

1) Откритото пространство около противопожарния пункт трябва да е с минимална
повърхност от 500 m².

Откритото пространство около противопожарния пункт може да включва пътища,
паркинги или други пространства, които са подходящи за провеждането на
евакуационни и спасителни операции. Не е необходимо това пространство да е
специално предназначено за целта, стига да съответства на изискванията по точка
4.2.1.7., буква в) и точка 4.2.1.7, буква г).

д) Изисквания за противопожарните пунктове във вътрешността на тунела

В допълнение към изискванията по точка 4.2.1.7, буква в), противопожарните пунктове във
вътрешността на тунела трябва да отговарят на следните изисквания:

1) Безопасната зона трябва да бъде достъпна от точката на спиране на влака. При
определянето на размерите на евакуационната пътека до безопасната зона трябва да се
взема предвид времето за евакуация (както е посочено в точка 4.2.3.4.1) и планираният
капацитет на влаковете (посочен в точка 4.2.1.5.1), предназначени за ползване в тунела.
Доказва се, че размерите на евакуационната пътека отговарят на нуждите.

2) Безопасната зона, която е свързана с противопожарния пункт, трябва да осигурява
достатъчно място за правостоящи в съответствие с очаквания престой на пътниците,
изчакващи евакуацията си до напълно безопасно място.

3) Службите за спешно реагиране трябва да имат достъп до авариралия влак, без да се
налага да преминават през заетата безопасна зона.
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4) При проектирането на противопожарния пункт и неговото оборудване се взема предвид
необходимостта от овладяване на дима, по-специално с цел защитата на лицата, които
използват съоръженията за самостоятелно евакуиране, за да достигнат до безопасната
зона.

Напълно безопасно място е крайната точка на трасето за евакуация от тунела, от
която има достъп до открито пространство извън тунела и която е разположена така,
че да осигури възможност на хората да се отдалечат безопасно от тунела и от
въздействията на пожара.

В ТСОС не е посочена минимална площ на човек в безопасната зона, която е свързана
с разположен вътре в тунела противопожарен пункт. Това е така, защото това
съотношение зависи от много фактори, като разположението на тунела, времето за
реакция на службите за спешно реагиране и др., и следователно подходящата
стойност следва да се определя за всеки отделен случай.

Например в даден проект на тунел е предвидена безопасна зона, в която мястото за
правостоящи е равно на 0,33 m² на човек. Предвидено е, че хората ще се евакуират
сами от тази безопасна зона за по-малко от 20 минути. В друг проект на тунел мястото
за правостоящи в безопасната зона е равно на 3 m² на човек, тъй като във връзка с
особеностите на тунела и очакваното време за реакция на службите за спешно
реагиране е необходимо време за изчакване, надхвърлящо 60 минути.

Съоръжения като тоалетни, седалки и т.н. могат да бъдат предвидени в зависимост от
времето за изчакване, което е отразено в плана за действие при извънредни ситуации
и чието времетраене се определя съобразно сценариите за евакуация.

За даден проект на тунел, в който са приети „алтернативни технически решения“ за
осигуряване на достъп до безопасна зона, доказването на адекватността на
пространството за правостоящи се извършва, като се приложат общите методи за
безопасност за оценка на риска.

2.3.12.1. Комуникация при аварийни ситуации (точка 4.2.1.8)

[...] б) Трябва да се осигури непрекъснатост на радиовръзката, позволяваща на службите за
спешно реагиране да се свързват със своя команден пункт на място. Системата трябва да
позволява на службите за спешно реагиране да използват собственото си комуникационно
оборудване.

Непрекъснатостта на радиовръзката следва да е осигурена в гарите, тунелите и
безопасните зони.

Когато е налице споразумение между управителя на инфраструктурата и службите за
спешно реагиране, комуникационното оборудване за спешни случаи може да е GSM-R.
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2.3.13. Аварийно правило (точка 4.4.1)
Настоящите правила се прилагат за всички тунели.

Предвид съществените изисквания в глава 3, специфичните за безопасността в тунелите
правила за експлоатация са, както следва:

а) Следи се състоянието на влака преди да навлезе в тунела, за да се засече всяка
неизправност, която може да попречи на движението му, и да се предприемат подходящи
действия.

[...]

Следенето на състоянието на влака преди навлизането му в тунела може да се
осъществява чрез:

 наблюдение от пътното оборудване и/или

 бордово наблюдение.

Наблюдението на влака от пътното оборудване включва поне един от следните видове
оборудване за:

 откриване на загрети букси и блокирали спирачки;

 пунктове за проверка на натоварването на осите;

 пунктове за проверка на габарита и комуникациите;

 откриване на пожари и химически вещества;

 пунктове за проверка на състоянието на токоснемателите или
посредством бордово оборудване.

Бордовото наблюдение включва поне един от следните видове оборудване за:

 откриване на загрети букси и блокирали спирачки;

 откриване на пожари;

 проверка на състоянието на токоснемателите посредством бордово
оборудване;

 тягови и/или спирачни системи.

Горните списъци относно наблюдението от пътното и бордовото оборудване не са
изчерпателни или задължителни. Определянето на подходящото оборудване и
експлоатационни мерки е отговорност на управителите на инфраструктурата и на
железопътните предприятия чрез съответните им системи за управление на
безопасността.
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2.3.14. План за действия при извънредни ситуации за тунела (точка 4.4.2)

Настоящите правила се прилагат за тунели с дължина над 1km.

а) Под ръководството на управителя или управителите на инфраструктурата се
разработва план за действие при извънредни ситуации в сътрудничество със службите за
спешно реагиране и съответните власти за всеки тунел.  Железопътните предприятия,
възнамеряващи да използват тунела, се включват в разработването или адаптирането на
плана за действия при извънредни ситуации. Началниците на гари също се включват, ако
една или повече гари, разположени в тунел, се използват като безопасна зона или
противопожарен пункт.

б) Планът за действия при извънредни ситуации трябва да съответства на наличните
съоръжения за самостоятелно спасяване, евакуиране и спасителни действия.

в) В плана за действия при извънредни ситуации се включват подробни и специфични за
тунели варианти за инциденти, съобразени с конкретния тунел.

Съгласно ТСОС планът за действия при извънредни ситуации за тунела трябва да
съдържа поне следното:

 описание на предвидените аварийни сценарии (точка 2.2 и точка 4.4.2,
буква в) от ТСОС);

 периода от време, за който ще се запази целостта на облицовката на
тунела в случай на пожар (точка 4.2.1.2);

 начина на достъп на службите за спешно реагиране до безопасната
зона (точка 4.2.1.5.2, буква д));

 периода от време, за който ще функционира алтернативният източник
на електрозахранване за аварийното осветление на евакуационните
трасета след прекъсване на основния източник на електрозахранване
(точка 4.2.1.5.4, буква в));

 метода за водоснабдяване на противопожарните пунктове (точка
4.2.1.7., буква б), подточка 1));

 начина, по който службите за спешно реагиране могат да достигнат до
противопожарния пункт и да разположат оборудване (точка 4.2.1.7.,
буква б), подточка 3));

 предоставените на службите за спешно реагиране съоръжения за
електрозахранване (точка 4.2.2.3, буква a));

 периода от време, за който ще функционира алтернативният източник
на електрозахранване след прекъсване на основния източник на
електрозахранване (точка 4.2.2.3, буква в));

 процедурите за запознаване на всички организации с
инфраструктурата и честотата на посещенията в тунелите и на
провеждането на настолни симулации и други видове учения (точка
4.4.3, буква б));

 процедурите за заземяване и кой носи отговорността за извършването
му (точка 4.4.4., буква в)).
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Планът за действия при извънредни ситуации може да съдържа и:

 отговорностите, наименованията, адресите и телефонните номера на
всички отговорни организации. Управителят на инфраструктурата
следва незабавно да докладва за всички промени в това отношение и
да актуализира плана за действие в извънредни ситуации в
съответствие с тях;

 обозначението на тунела (което трябва да е уникално) и точно
описание и план на трасетата за достъп на службите за спешно
реагиране;

 приложените мерки и стратегията за осигуряване на безопасността на
пътниците в тунела и за тяхната евакуация при възникване на
предвидените аварийни сценарии;

 наличното време за пълната евакуация на хората до безопасно място;

 информация относно изградените съоръжения в безопасната зона,
свързана с разположен в тунела противопожарен пункт.

Горният списък не е изчерпателен.

2.3.15. Предоставяне на пътниците на информация за безопасността във
влака и за действията при извънредни ситуации (точка 4.4.5)

а) Железопътните предприятия информират пътниците относно свързаните с тунели
процедури при извънредни ситуации и процедурите за безопасност във влака.

б) Когато тази информация се представя писмено или устно, това се извършва като
минимум на езика на страната, в която се движи влакът, и на английски.

в) Необходимо е наличието на правило за експлоатация, което описва начина, по който
влаковата бригада ще осигури при необходимост пълното евакуиране на влака,
включително на лицата с увреден слух, които могат да се намират в затворени участъци.

Основното съдържание на информацията може да включва следните формулировки:

 в случай на пожар опитайте се да потушите пожара с помощта на
бордовите пожарогасители, ако е възможно;

 уведомете персонала на влака;

 ако не е налице непосредствена опасност, изчакайте инструкции от
персонала на влака;

 ако е необходимо или са получени инструкции за това, пътниците да се
преместят в друг вагон;

 след спирането на влака следвайте инструкциите на персонала на
влака;

 при напускане на влака в случай на аварийна ситуация следвайте
знаците за авариен изход;
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 внимавайте за влакове, движещи се по съседните коловози.

Горният списък не е изчерпателен и не е задължителен.

Информацията може да се предоставя в устна форма (от персонала на влака,
чрез съобщения, записани в системата за оповестяване) или в писмена форма
(листовки, пиктограми и др.).

2.3.16. Пожароустойчивост на тунелните съоръжения (точка 6.2.7.2)
[...]

Тази проверка не е необходима при скални тунели без допълнително укрепване.

В случай на пожар в скални тунели без допълнително укрепване вероятността от
срутване е малка и за това не е необходима проверка.

Допълнителното укрепване на скалните тунели представлява проектирани за тази
цел укрепващи конструкции като шприцовани бетонни арки, стоманени рамки или
отлети на място бетонни конструкции. Конвенционалното укрепване на скалата с
помощта на шприцован бетон в комбинация с анкерни болтове за локално укрепване
на каменни блокове или клинове не се счита за допълнително укрепваща
конструкция.
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2.3.17. Изпълнение (глава 7)
В таблицата по-долу са дадени някои насоки относно съвместимостта между нов
подвижен състав и нови и съществуващи тунели.

Нов подвижен състав

Характеристики на тунела Категория A Категория B

Нови тунели

Дължина < 5 km без ПП съвместими съвместими

Дължина от 5 km до 20 km без
ПП несъвместими съвместими

Дължина от 5 km до 20 km с ПП
на всеки 5 km съвместими съвместими

Дължина > 20 km без ПП несъвместими несъвместими
Дължина > 20 km с ПП на всеки

20 km несъвместими съвместими

Дължина > 20 km с ПП на всеки 5
km съвместими съвместими

Съществуващи тунели

Дължина < 5 km съвместими съвместими
Дължина от 5 km до 20 km съвместими при

условията,
посочени в точка

7.2.4

съвместими, с
изключение на
специфичните

случаи
Дължина > 20 km
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3. ПРИЛОЖИМИ СПЕЦИФИКАЦИИ И СТАНДАРТИ
3.1. Разяснения относно ползването на спецификациите и

стандартите
Незадължителните стандарти, които бяха установени в процеса на разработването на
настоящата ТСОС, са посочени в приложение 1. Доколкото е възможно, следва да се
посочи разпоредбата от стандарта, която е приложима към оценката на
съвместимостта с изискването на ТСОС.

Приложение 1 ще бъде завършено въз основа на преглед от националните органи по
стандартизация (НОС) и ще подлежи на редовна актуализация, с цел да се вземат под
внимание новите и преразгледаните хармонизирани стандарти.

С цел съгласуваност, приложение 1 следва да се чете заедно с допълнение А към
ТСОС, озаглавено „Стандарти или нормативни документи, на които се позовава
настоящата ТСОС“, в което са посочени „Задължителни позовавания на разпоредба(и)
от стандарт“. Двете приложения имат еднаква структура. Не във всички случаи
стандартите, посочени в допълнение А към ТСОС, са повторени в приложение 1 към
настоящото ръководство за прилагане дори когато по желание могат да се използват
други разпоредби в допълнение към установените задължителни разпоредби.
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Приложение 1

№ Стандарт Точки Наименование на документ Версия

Засегн
ати
разпор
едби

1 EN 1125:2008

Съответни
точки Избор на
врати от клас
А или клас Б

Метален обков в
строителните конструкции.
Заключващи устройства
антипаник, задвижвани с
хоризонтален лост.
Изисквания и методи за
изпитване.

Март
2008 г.

4.2.1.1.
б)

2 EN 13501-1:2007+A1

Съответни
точки

Противопожарна
класификация на
строителни продукти и
сградни елементи — част 1:
Класификация въз основа
на данни от изпитванията
за реакция при пожар.

септемвр
и 2009 г.

4.2.1.3.

7 EN 12665:2011
Съответни
точки

Светлина и осветление —
Основни термини и
критерии за определяне на
изисквания към
осветлението

Октомври
2011 г.

4.2.1.5.
4

8 EN 50172:2004 Глави 1—5 Системи за аварийно
осветление

Март
2004 г.

4.2.1.5.
4


