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УКАЗАНИЯ 

 

 за попълване на образеца на Придружителен лист за сваляемо от железния  

път возило обр. ІІ-В, Приложение № 2 към чл. 48, ал. 1, т. 8 от ПДВ и МР 

 

 Придружителният лист обр. ІІ-В се отпечатва на бяла хартия и отделните екземпляри 

се свързват в кочани от по 100 листа. В горната лява част се отпечатва наименованието на 

управителя на железопътната инфраструктура. 

 Текстовете в придружителния лист се изписват четливо със син химикал, чрез 

индигиране, в два екземпляра. 

 Номерът на кочана се записва в горната дясна част. 

 Придружителните листове във всеки кочан се номерират последователно, като 

започват от 1 и продължават до изчерпването му. Неправилно попълнен или попълнен, но 

неизползван придружителен лист запазва номера си и остава към кочана, като върху него се 

записва диагонално „НЕВАЛИДЕН“ и се подписва от съставителя. 

 В придружителния лист на горното бяло поле се записва номерът на удостоверението 

на отговорното за движението на сваляемото возило длъжностно лице. 

 При изпращане на сваляемо возило след влак от гара до съседната гара или до 

определен километър на междугарието в придружителния лист на горното бяло поле се 

записва, че возилото се движи след номер влак. 

 Името и фамилията на отговорното за сваляемото возилото длъжностно лице, на 

което се разрешава движението, длъжността му и службата или звеното, на което е служител 

се изписват на обозначените места. 

 Видът на превозвания товар и броя на придружителите на сваляемото возило се 

изписват на обозначените места. Броят на придружителите се изписва с думи. 

 Сигнализирането и сверката на часовниците се правят преди сваляемите от пътя 

возила да се поставят на коловоз, пускат в движение на междугарие и/или до съседни гари. 

Имената и фамилиите на дежурния ръководител движение в гарата и отговорното за 

движението на сваляемото возило длъжностно лице се изписват без съкращения на 

обозначените места, след които всеки от тях полага собственоръчен подпис. 

 Гарата, към която е излязло возилото, номерът на телефоногромата, с която е 

уведомена и часът в който е разменена се изписват на обозначените места. 

 Номерът на точката, която се попълва, се огражда с кръгче. Излишните текстове в 

предписаното условие се зачертават. 

 Номерът на точката, която не се попълва, се зачертава с две пресичащи се диагонално 

линии. Текстът на тази точка също се зачертава с две пресичащи се диагонално линии. 

 Наименованията на гарите се изписват без съкращения. Датата от месеца и годината 

се изписват с цифри, а месецът с дума. 

 Точка 1. Попълва се в случаите, в които сваляемото от пътя возило се пуска в 

движение до километър на междугарие и/ или до съседни гари на гарата на изпращане. 

Името на гарата на изпращане, вида на сваляемото возило, часа на излизане от гарата на 

изпращане, километъра до който ще се движи, името на гарата до която ще се движи и 

крайният час, до който е разрешено движението на возилото се изписват на обозначените 

места. В случай, че возилото ще се прибира обратно в гарата на изпращането след часа, 

който е предписан за сваляне на возилото от железния път се записва текстът „след 

прибирането му обратно в гарата“. 
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 Точка 2. Попълва се в случай, че сваляемото возило се поставя върху гаров коловоз и 

ще работи без излизане от гарата. Дежурният ръководител движение дава разрешение, с 

което определя времето и коловоза за движението му, както и крайният час, до който е 

разрешено движението на возилото. Номерът на коловоза, името на гарата, номера и вида на 

сваляемото возило се изписват на обозначените места. Номерът на коловоза се изписва с 

думи. 
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ЗАПОВЕД 

 

№ 996 

 

София, 22.05.2019 г. 

 

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

влизането в сила на нови Правила за движението на влаковете и маневрената работа в 

железопътния транспорт (в сила от 24.02.2019 г.) и в изпълнение разпоредбите на т.4 от 

Заповед № 407/22.02.2019 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ“,, 

 

РАЗПОРЕЖДАМ 

 

1. В заглавието на действащите Указания за попълване на образеца на Придружителен 

лист за сваляемо от железния път возило обр. ІІ-В, Приложение № 2 към чл. 47, т. 2, буква 

„б“от ПДВ и МР текстът „към чл. 47, т. 2, буква „б“ от ПДВ и МР“ се отменя и се заменя с 

текста: „към чл. 48, ал. 1, т. 8 от ПДВ и МР“. 

2. Изменението влиза в сила считано от 01.06.2019 г. 

3. Отпечатаните стари образци на Приложение № 2 към ПДВ и МР остават в сила до 

окончателното им използване. 

4. Изпълнението на настоящата заповед възлагам на директорите на поделения 

„УДВГД” София, Пловдив и Горна Оряховица. 

5. Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Директора на 

поделение „УДВК” в ЦУ на ДП „НКЖИ”.  

6. Препис от заповедта да се връчи на всички заинтересовани лица за сведение и 

изпълнение.  

7. Изменените Указания и Заповедта да се публикуват в сайта на ДП „НК ЖИ”, в 

страницата на поделение „УДВК”.  

 

 

Заличено на основание 

чл. 2 от ЗЗЛД 

 

инж. Красимир Папукчийски 

Генерален директор 
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