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РАБОТНА ПРОЦЕДУРА 

РП 6.03 - 01 

 

Контрол при влагане на материали и съоръжения в 

поделение „Електроразпределение“ 

  
 

 

 

 

 

Екземпляр: 

 

Контролиран       Копие   

Неконтролиран       Оригинал  

 

 

 

 

 

ИЗГОТВИЛ: РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ „ИПИ“ инж. Николай Владев /П/ 

ПРОВЕРИЛ: ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР „НДАБ“ инж. Бисер Зафиров /П/ 

СЪГЛАСУВАЛ: 
РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ 

„ЕКСПЛОАТАЦИЯ“ 
инж. Борислав Исаев 

/П/ 

СЪГЛАСУВАЛ: ДИРЕКТОР ПОДЕЛЕНИЕ 

„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ“ 
инж. Александър Вецков 

/П/ 

СЪГЛАСУВАЛ: ГЛАВЕН РЕВИЗОР инж. Кирил Костадинов /П/ 

ОДОБРИЛ: ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР инж. Златин Крумов /П/ 
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С РП 6.03- 01 се регламентира процеса на осъществяване на контрол при влагане 

на материали и съоръжения в поделение „Електроразпределение“ и предприемане на 

мерки по отстраняване на констатираните нередности. 

 

За осигуряване непрекъснато и качествено електрозахранване на контактната 

мрежа, намаляване на влаковите времезакъснения причинени от повреди на енергийни 

съоръжения, както и намаляване на времето за отстраняване на възникналите аварии и 

прекъсване на захранването, ежегодно се предвиждат средства за инвестиции в 

електроразпределителните съоръжения. 

 

Последователността при процеса на осъществяване на контрол при влагане на 

материали и съоръжения в поделение „Електроразпределение“ и предприемане на мерки 

по отстраняване на констатираните нередности, е следната: 

 

 

1. Доставяне на материали и съоръжения в поделение „Електроразпределение“, по 

сключени договори; 

2. Изготвяне разпределение на материалите и съоръженията по РП Енергосекции, 

подрайони/Енергоразпределителни и участъци за влагане; 

3. Количествата и местоположението на монтираните материали и съоръжения се 

отразяват във ФБ ЕРП-0001-01 – ежедневна работа; 

4. След приключване влагането в даден участък, същият се проверява от комисия 

на съответната РП Енергосекция в състав: 

- Главен инженер „Експлоатация“; 

- Ръководител на район „Експлоатация"; 

- Началник подрайон / Енергоразпределителен. 

5. За резултатите от проверката, комисията изготвя протокол; 

6. При констатиране на нередности по монтажа се определя срок за 

отстраняването им. 

7. След отстраняване на констатираните нередности се извършва повторна 

проверка от горепосочената  комисия. 

8. След приемане монтажа от комисия на съответната РП Енергосекция, в 

участъка се извършва проверка от служители на поделение 

„Електроразпределение“ – ЦУ. 

9. Монтираните материали и съоръжения се отразяват в регистъра на поделение 

„Електроразпределение“. 

 

 

Отговорен за изпълнението и спазването на тази процедура в поделение 

„Електроразпределение“ е ръководител отдел „ИПИ“. 

 

 


