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З А П О В Е Д 
 

№ З - 373 от 08.03.2021.2021 г. 

 
 

На основание чл. 20, ал 1, т. 7 от Закона за железопътния транспорт, одобрен протокол от 

заседание на Съвета за управление на СУБ, проведено на 20.01.2021 година и с оглед 

недвусмислено отразяване на взетите решения: , 

 

 

ОТМЕНЯМ: 

 

1. Моя Заповед №З-325/23.02.2021 г., касаеща изменение на чл. 429, ал. 2 от „ПРАВИЛА 

за движението на влаковете и маневрената работа в Железопътния транспорт”. 

 

 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Одобрявам Образец на „Заявка за извършване на маневра“, Приложение № 5 към чл. 

429, ал. 2 от ПРАВИЛА за движението на влаковете и маневрената работа в Железопътния 

транспорт”. 

2. Изменям текста на чл. 429, ал. 2, от „Правила за движението на влаковете и 

маневрената работа в Железопътния транспорт”, като след думите „маневрената работа“ се 

добавя текста „по ал. 1“, а след думите „заявка за маневра“ се добавя текста „по образец 

Приложение 5“. 

Ал. 2 придобива следния нов вид: 

Чл. 429. 

„(2) Маневрената работа по ал. 1 се организира и планира чрез връчване на план за 

маневра обр. II-39, независимо че в гарата маневрената работа е организирана със сменен 

план. За изготвянето на плана обр. II-39 съответният железопътен превозвач трябва да 

представи в гарата писмена заявка за маневра по образец Приложение 5, която да е 

съобразена с престоя на влака в гарата.“. 

 

3. Измененията на „Правилата за движението на влаковете и маневрената работа в 

Железопътния транспорт”, влизат в сила от 01.06.2021 год. 

4.Настоящата заповед да се доведе до знанието на Заместник-генерален директор 

„Експлоатация“, Главен ревизор по безопасността на транспорта и Директорите на всички 

поделения на централно и регионално ниво и ръководителите на отдели и звена на пряко 

подчинение, които да запознаят всички заинтересовани служители и работници.   

5. Настоящата промяна да бъде отразена по места във всички работни документи. 

6. Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Директорите на всички поделения 

на централно и регионално ниво и ръководителите на отдели и звена на пряко подчинение. 
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7. Заповедта да се доведе до знанието на ИА „Железопътна администрация“ и всички 

лицензирани железопътни предприятия. 

8. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Заместник-генерален директор 

„Експлоатация“ и Главен ревизор по безопасността на транспорта на ДП НКЖИ. 

 

 

 

С уважение, 

 

 

  / п / 

инж. Красимир Папукчийски 

Генерален директор 
 

 

 

 



ДП "НКЖИ" 

ЗАЯВКА № ………………….. 

 Приложение № 5 

                                                 към чл. 429, ал. 2 на ПДВ и МР 

Железопътно предприятие/Железопътна инфраструктура За извършване на маневра с влак  №  ...........................................  

 

……………………………………………………………….. 

 Гара: Дата:       Час:  

Да се извади от коловоз и да се включи към състава на влак Да се извади от влака и да се 

подаде на коловоз 

Гарова маневра 

Вагон номер Серия брой 

оси 

спирачна 

маса 

(тона) 

тара 

(тона) 
бруто 

(тона) 

От 

индустриа

лен клон 

От 

коловоз 

Вагон номер на коловоз 

или 

индустриа

лен клон 

Вагон номер от коловоз 

или в 

индустриа 

лен клон 

на коловоз 

или 

индустриа 

лен клон 

             

             

             

             

             
             

             

             

             

             
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 

Специални условия при извършване на маневра: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Вагони с повреди/без спирачка: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Вагони с опасни товари се ограждат с червено ………………………………………………………………………………..……….…….…………………………………………………………… 

Необходимо време за извършване на маневрата: ……………….…… Минути 

Предал заявката (две имена и длъжност)        Приел заявката (две имена) 

………….…………………………………………………………………... Подпис: ……...………         Р-л движение: …………………………………………       Подпис: ………………… 

 

Н-к влак  (маневрист): …………………………………………..….……. Подпис: ……………… 

 

 

 

 


