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И Н С Т Р У К Ц И Я
ЗА РЕДА И НАЧИНА НА РАБОТА ПРИ ПРЕКЪСВАНЕ НА ВЛАКОВО-

ДИСПЕЧЕРСКИТЕ ВРЪЗКИ

Глава първа
ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази Инструкция се определят редът и начинът за предаване на
разпореждания относно осигуряване на движението на влаковете при прекъсване на
влаково-диспечерските връзки.

Чл. 2. (1) Влаковите диспечери в поделения „Управление движението на влаковете и
гаровата дейност” (УДВГД) дават своите разпореждания, отнасящи се до осигуряване
движението на влаковете и маневрената работа, само по влаково-диспечерските връзки.

(2) Разговорите, провеждани по телекомуникационните връзки по ал. 1, се записват
на звукозаписни устройства, а записите се съхраняват най-малко 10 денонощия.

Чл. 3. Забранява се на влаковите диспечери при изправни влаково диспечерски
връзки да провеждат разговори и отдават разпореждания, свързани с безопасността на
превозите и движението на влаковете по други телекомуникационни връзки.

Чл. 4. (1) На работното място на всеки влаков диспечер в поделения УДВГД има,
освен апаратурата за влаково-диспечерски връзки, телефонен апарат, свързан с автоматична
телефонна централа и мобилен телефон със SIM карта в групата на ДП „НКЖИ”, а на
работните места на дежурните ръководители движение на всички гари и разделни постове
има телефонен апарат, свързан с автоматична телефонна централа и/или мобилен телефон
със SIM карта в групата на ДП „НКЖИ”.

Чл. 5. (1) На работните места на дежурните влакови диспечери има указател с
телефонните номера на автоматичните и мобилни телефони на всички гари, намиращи се в
ръководения от него диспечерски участък.

(2) Номерата на мобилните телефони, заедно с имената на гарите, са въведени в
паметта на мобилния апарат с цел при позвъняване да се изписва името на гарата, от която
се набира мобилният телефон на влаковия диспечер.

Чл. 6. (1) На работните места на дежурните ръководители движение в гарите и
разделните постове има указател с телефонните номера на съответния влаков диспечер в
поделение УДВГД и на съседните гари или разделни постове.

(2) В паметта на мобилния апарат (там, където има) е въведен номерът на влаковия
диспечер и номерата с имената на съседните гари, с цел при позвъняване да се изписва
името на гарата (разделният пост), от която се набира мобилният телефон.
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Глава втора
РЕД И НАЧИН НА РАБОТА ПРИ ПРЕКЪСВАНЕ НА ВЛАКОВО-ДИСПЕЧЕРСКИТЕ
ВРЪЗКИ

Чл. 7. (1) При повреда (пълно прекъсване или лошо качество на връзката) на влаково-
диспечерските връзки, влаковият диспечер незабавно прави вписване в книгата за
състоянието на телекомуникациите обр. VІІ-52 и уведомява диспечера в Секция СТ.

(2) След изпълнение на действията по ал. 1 влаковият диспечер осъществява връзка с
гарите чрез телефона от автоматичната телефонна централа.

(3) При невъзможност да осъществи връзка и с този телефон използва мобилния
телефон за връзка със съответната гара.

Чл. 8. (1) При предаване и приемане на дежурствата от влаковите диспечери в
поделения УДВГД и от ръководителите движение в гарите и разделните постове да се
предава изправността на съобщителните връзки – влаково-диспечерски, автоматичен
телефон и мобилен телефон.

(2) За зареждането на батерията на мобилния телефон отговаря дежурният работник.

Чл. 9. При разследване на железопътно произшествие или инцидент оторизираните
служби на ДП „НКЖИ” могат да изискат по законоустановения ред да им бъде предоставена
от мобилния оператор разпечатка на разговорите между абонатите, свързани с
произшествието или инцидента.

Чл. 10. Забранява се използването на автоматичните и служебните мобилни телефони
при влаковите диспечери и в гарите и разделните постове за водене на разговори,
несвързани с движението на влаковете и маневрената работа, освен в случай на
предотвратяване на произшествие, при природни бетствия, пожар или опасност от
терористични актове.

Чл. 11. При невъзможност за изграждане на връзка с наличните телекомуникационни
устройства при влаковия диспечер с дежурния ръководител движение в дадена гара или
разделен пост, той отдава разпорежданията си чрез една от съседните гари или разделен
пост, ако връзките между тях са осъществими.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тази инструкция се издава на основание чл. 222, ал. 2 от Наредба № 58 за
правилата за техническа експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в
железопътния транспорт.

§ 2. Инструкцията да се доведе до знанието на всички влакови диспечери в поделения
УДВГД и ръководители движение в гарите и разделните постове срещу подпис.

§ 3. Тази инструкция влиза в сила от 10.09.2009 г. – заповед № 2191/10.09.2009 г. на
генералния директор на ДП „Национална компания железопътна инфраструктура”.


