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ИНСТРУКЦИЯ
за работа на влаково-диспечерския апарат в поделения „Управление на движението на
влаковете и гаровата дейност” на поделение „Управление на движението на влаковете и
капацитета“ в ДП „НКЖИ“

Глава първа
Общи разпоредби
Чл. 1. Настоящата инструкция регламентира реда за работа на персонала пряко
ангажиран с управление на движението на влаковете, ръководството на оперативната работа в
ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” (ДП „НК ЖИ”), реда и начина за
документиране на реалното движение на влаковете и возилата, както и издаваните
разпореждания, свързани с безопасността на превозите за осигуряване на непрекъснат и
безавариен железопътен транспорт. Изготвена е в съответствие с действащите
нормативни документи, регламентиращи работата в железопътния транспорт.
Чл. 2. Персоналът във влаково-диспечерския апарат работи на смени, като всяка смяна в
едно поделение „Управление на движението на влаковете и гаровата дейност” (УДВГД) се
състои от завеждащ диспечерска смяна (старши диспечер влаков-сменен) (ЗДС) и влакови
диспечери. Тези смени, наречени още влаково-диспечерски апарат, осъществяват
непрекъснатото, денонощно, пряко управление движението на влаковете и возилата в мрежата
на ДП „НКЖИ”.
Чл. 3. (1) В централното управление на ДП „НКЖИ” е структурирано поделение
„Управление на движението на влаковете и капацитета” (УДВК). В страната са обособени три
регионални поделения „Управление на движението на влаковете и гаровата дейност” (УДВГД)
със седалища в София, Пловдив и Горна Оряховица, които са ресорни на поделение УДВК. Във
всяко поделение УДВГД е обособено по едно звено „Оперативно-диспечерско” (ЗОД) с
влаково-диспечерския апарат.
(2) Границите на звена „Оперативно-диспечерски“ на поделения УДВГД са следните:
− за ЗОД София гарите: Долни Дъбник и междугарието Долни Дъбник-Ясен, Сопот и
междугарието Сопот-Карлово, както и Белово и междугарието Белово-Септември. Поделението
има три железопътни гранични прехода – със Сърбия Драгоман-Димитровград ЖС, с Гърция
Кулата-Промахон и с Румъния Видин товарна-Голенци;

− за ЗОД Пловдив гарите: Септември, Дъбово, Карлово и Карнобат. Поделението има
два железопътни гранични прехода – с Турция Свиленград-Капъкуле и с Гърция СвиленградДикея;
− за ЗОД Горна Оряховица гарите: Ясен, Радунци и междугарието Радунци-Дъбово и
Карнобат. Поделението има два железопътни гранични прехода – с Румъния Русе-Гюргево
Норд и Кардам-Негру Вода.
(3) Районът на всяко звено „Оперативно-диспечерско“ е разделен на диспечерски
участъци (работно място за влаков диспечер), както следва:
1. В ЗОД София:
− София-Септември, който започва от изходните сигнали на гара София и свършва до
входните сигнали на гара Септември;
− София-Димитровград ЖС и София-Волуяк-Перник;
− София-Мездра;
− София-Илиянци и Искър-Карлово;
− София-Кулата и Радомир-Гюешево;
− Мездра-Видин пътническа и Мездра-Ясен.
2. В ЗОД Пловдив:
− Пловдив-Септември, Септември-Добринище и Стамболийски-Пещера;
− Пловдив-Свиленград, Димитровград-Подкова и Крумово-Асеновград;
− Пловдив-Стара Загора и Михайлово-Димитровград;
− Стара Загора-Зимница-Карнобат и Нова Загора-Симеоновград;
− Пловдив-Карлово, Карлово-Дунавци, Филипово-Панагюрище и Долна Махала-Хисар;
− Дунавци-Зимница и Дъбово-Тулово-Стара Загора;
− Карнобат-Бургас и Владимир Павлов-Сарафово.
3. В ЗОД Горна Оряховица:
− Ясен-Горна Оряховица-Шумен и Ясен-Черквица;
− Горна Оряховица-Дъбово, Царева ливада-Габрово и Свищов-Троян;
− Русе север-Горна Оряховица;
− Русе разпределителна-Каспичан и Самуил-Силистра;
− Шумен-Каспичан-Варна и Разделна-Кардам;
− Карнобат-Варна фериботна и Шумен-Комунари.
(4) Граничните гари, в които се извършва предаването и приемането на влаковете между
отделните звена ОД, се наричат „спойни гари“. За спойни гари са определени гарите:
1. Септември;
2. Ясен;
3. Карлово;
4. Дъбово;
5. Карнобат.
Чл. 4. (1) Движението на влаковете във всеки обособен влаково-диспечерски участък се
ръководи от дежурен влаков диспечер.
(2) Работодателят може да въвежда режим на работа, при който един влаков диспечер
да ръководи движението на влаковете в повече от един влаково-диспечерски участък.
Този режим на работа се регламентира с графиците за работно време, като всички
служители се уведомяват своевременно за това, при стриктно спазване на сроковете
предвидени в чл. 15, ал. 1 от Наредба № 50 за работното време на ръководния и
изпълнителския персонал, зает с осигуряване на превозите на пътници и товари в
железопътния транспорт.
Чл. 5. (1) На влаковия диспечер в оперативно отношение са подчинени началниците на
гари и дежурните ръководители движение в експлоатационните пунктове, превозвачите, както
и всички останали работници и служители имащи отношение към безопасността на превозите.
(2) Разпорежданията на дежурния влаков диспечер са задължителни за всички
експлоатационни работници и служители, свързани непосредствено с движението на влаковете
в поверения му участък.
(3) Забранено е да се дават разпореждания за движението на влаковете без знанието и
разрешението на дежурния влаков диспечер.

Глава втора
Специфични изисквания
Раздел 1
Изисквания към влаковите диспечери
Чл. 6. (1) Непосредственото ръководство и контрол за изпълнението на графика за
движение на влаковете между гарите в диспечерските участъци се извършва от едно лице –
дежурния влаков диспечер на участъка. Той е едноличен разпоредител за движението на
влаковете в своя участък, като обезпечава точното и безопасно преминаване на влаковете по
разписание, а при възникване на смущения и при прекъсване на движението, организира
съвместно с превозвачите движението на влаковете при създалата се ситуация.
(2) Влаковият диспечер трябва да притежава качества на компетентен организатор и
ръководител на движението, да проявява инициативност и съобразителност в действията си при
спазване изискванията на нормативната уредба, регламентираща работата в железопътния
транспорт.
Чл. 7. (1) На длъжността влаков диспечер се назначават ръководители движение с добра
теоретична и практическа подготовка, познаващи организацията на движението на влаковете в
участъка. Могат да бъдат назначени и лица работещи на длъжности началник гара, участъков
инспектор, гаров диспечер, инженер железопътен транспорт и технолог жп транспорт в
регионален център, като същите трябва да притежават правоспособност ръководител движение
и да са работили на длъжността необходимия брой години.
(2) Длъжността влаков диспечер може да се заема от лица отговарящи на условията по
предходната алинея, както и на изискванията на Наредба № 54 за медицински и
психологически изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на
пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните (предсменни)
медицински прегледи. Условията за необходимия образователен ценз и трудов стаж са, както
следва:
Завършили специалности ЕЖПТ,
Минимален трудов стаж като ръководител
ТОЖТ или ТУТ със съответната ОКС
движение в гара на основна жп линия
/години/
магистър
3
бакалавър

3

Професионален бакалавър

3

средно специално
5
Чл. 8. (1) Влаковият диспечер е длъжен да изпълнява изискванията за работа на
длъжността влаков диспечер предвидени от управителя на железопътната инфраструктура в
ПДВ и МР, както и да изисква и проверява изпълнението на дадените в правомощията му
заповеди и разпореждания от всички лица имащи пряко отношение към движенето на
влаковете в участъка.
(2) Влаковият диспечер трябва да се информира за движението на влаковете в съседните
участъци, на които предстои да преминават през неговия участък, за влакове във възелни и
влакообразуващи гари, да съгласува работата си с ръководителите движение в гарите,
диспечерите на превозвачите, както и влаковите диспечери на съседните участъци и в
зависимост от това да взема решения за своевременното пропускане на влаковете при стриктно
спазване на ГДВ.
Чл. 9. (1) Лицата, заемащи длъжността влаков диспечер следва да познават и прилагат:
− „Наредба № 58 за правилата за техническа експлоатация, движението на влаковете и
сигнализацията в железопътния транспорт”;
− Правила за движението на влаковете и маневрената работа в железопътния транспорт;
− Правила за техническа експлоатация на железопътната инфраструктура на ДП
„НКЖИ“;
− Наредба № 41 за достъп и използване на железопътната инфраструктура;

− Правила за уреждане на взаимоотношенията между управителя на железопътната
инфраструктура и лицензираните железопътни превозвачи;
− Наредба № 45 за номериране на международни и вътрешни влакове;
− Наредба № 13 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
− Наредба № 4 за железопътните прелези;
− Инструкцията за влакови диспечерски радиовръзки в железопътния транспорт;
− Инструкция за релсовите самоходни машини;
− Правила за функционално взаимодействие на службите по безопасността и контрола в
железопътния транспорт;
− Инструкция за задълженията и действията при възникване на бедствия, аварии,
катастрофи и кризисни ситуации;
− Инструкция за заявяване, съгласуване и разрешаване на „прозорци” в Железопътната
инфраструктура на ДП НК „ЖИ”;
− Инструкция за технологичните превози на ДП „НКЖИ”;
− Инструкция и ръководство за работа със система „Ръководене и отчитане на влаковата
работа” (РОВР);
− Правила за осъществяване на телефонна връзка на машинист на тягов подвижен състав
чрез мобилен GSM апарат с влаков диспечер;
− Инструкция за за реда и начина на работа при прекъсване на влаково-диспечерските
връзки;
− Заповеди, телеграми и разпоредби, касаещи работата на влаковия диспечер.
(2) Освен изброените в предходната алинея нормативни документи, влаковите
диспечери трябва да познават и прилагат всички нормативни документи и разпореждания,
уреждащи дейностите по управлението на движението на влаковете и безопасността на
превозите.
Чл. 10. (1) Влаковите диспечери трябва да са запознати в детайли с коловозното и
стрелково развитие на гарите в участъка, който ръководят, наличната в гарите осигурителна
техника, осигурителната техника за междугарие в участъка, технологиите на работа в гарите,
както и всички останали особености по организацията на работа, осигуряване на движението на
влаковете и маневрената работа.
(2) За изпълнение на изискванията на предходната алинея влаковите диспечери, по
преценка и след изготвяне на график за това от ръководителя на съответното ЗОД, извършват
обходи на участъка, в който ръководят движението на влаковете, за да се запознават на място,
както с всички особености и изменения настъпили в следствие на извършени строителноремонтни дейности и преустройства, така и на промени в технологичните процеси на
експлоатационните пунктове и организацията на работата по управлението на движението на
влаковете и маневрената дейност.
Раздел 2
Изисквания към старши влаков диспечер-дневен
Чл. 11. На длъжността старши влаков диспечер-дневен се назначават лица, които са
работили като влаков и старши влаков диспечер-сменен, добре подготвени, познаващи
характера и особеностите на работата в участъците на територията на съответното звено
„Оперативно-диспечерско“. Трябва да отговаря и на изискванията на Наредба № 54 за
здравословни и психологически изследвания.
Чл. 12. Старши влаковият диспечер-дневен планира експлоатационната дейност за
следващото денонощие, съобразно заявките на превозвачите и поделенията на ДП „НК ЖИ”,
като за целта подготвя и издава заповед „Редовно окръжно” за района на съответното ЗОД.
Заповедта се издава при спазване изискванията на ПДВ и МР за назначаване и отменяне на
влакове.
Чл. 13. В работата си старши влаковият диспечер-дневен е длъжен стриктно да спазва
изискванията на Закона за железопътния транспорт за осигуряване използването на
железопътна инфраструктура от лицензираните превозвачи при равнопоставени условия.

Чл. 14. Работодателят може да възлага на старши влаковия диспечер-дневен да работи и
като старши влаков диспечер-сменен само на дневни дежурства.
Чл. 15. Планирането на експлоатационната работа през спойните гари за заповед
„Редовно окръжно” се извършва съвместно между старши диспечерите-дневни в оперативните
сектори в ЗОД София, ЗОД Горна Оряховица, ЗОД Пловдив и Централно диспечерско
ръководство (ЦДР) при ЦУ на ДП „НКЖИ”.
Чл. 16. Старши влаковият диспечер-дневен:
1. Е длъжен да познава в детайли нормативните документи изброени в чл. 9 на
настоящата инструкция, както и всички останали нормативни документи, регламентиращи
работата в жп транспорт.
2. Участва в провеждане на инструктажа по сигурността на движението, охраната на
труда и предстоящата работа на постъпващите на дежурство дневни смени.
3. Взема решения свързани с изпълнението на трудовите задължения на служителите в
сектора и отговаря за тяхното изпълнение.
4. Носи отговорност и упражнява контрол за правилното използване на оборудването в
оперативния сектор.
5. Изготвя със система РОВР разписания на допълнително заявени от превозвачите и
поделенията на ДП „НКЖИ“ влакове, след 10 00 часа на деня, за следващите двадесет и четири
часа.
Чл. 17. За да изпълнява служебните си задължения старши влаковият диспечер-дневен,
трябва да е запознат с технологиите на работа във всички гари на територията на съответното
ЗОД, в което работи. За целта по преценка и след изготвяне на график за това от ръководителя
на ЗОД, извършва обходи на територията на звеното, за да се запознава на място, както с
всички особености и изменения настъпили в следствие на извършени строително-ремонтни
дейности и преустройства, така и на промени в технологичните процеси на експлоатационните
пунктове и организацията на работата по управлението на движението на влаковете и
маневрената дейност.
Раздел 3
Изисквания към старши влаков диспечер-сменен (завеждащ диспечерска смяна)
Чл. 18. На длъжността старши влаков диспечер-сменен се назначават лица с трудов стаж
не по-малко от пет години, работени като влакови диспечери, в съответния оперативен сектор,
положили изпит за работа с осигурителната техника, с която са съоръжени гарите и
междугарията в района на звеното. Трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 54 за
здравословни и психологически изисквания.
Чл. 19. (1) Старши влаковият диспечер-сменен, по време на дежурство непосредствено
ръководи и контролира работата на дежурните влакови диспечери в смяната. Той е длъжен да:
1. Обединява работата на влаковите диспечери;
2. Контролира и съгласува движението на влаковете през спойни и гранични гари;
3 Участва, дава предложения и взема решения на селекторните съвещания с ЦДР по
оперативната работа, както и да присъства на селекторните съвещания на железопътните
превозвачи с влакообразуващите гари;
4. Разрешава появили се затруднения в работата на влаковите диспечери;
5. Упражнява контрол върху работата на влаковите диспечери и даваните от тях
разпореждания, във връзка с управление на движението на влаковете и техническото състояние
на устройствата на осигурителната техника;
6. Спазва изискванията за равнопоставеност на всички лицензирани превозвачи до
железопътната инфраструктура;
7. Изпълнява вменените му задължения от ПДВ и МР за предаване на заповеди.
8. Изготвя със система РОВР разписания на допълнително заявени от превозвачите и
поделенията на ДП „НКЖИ“ влакове включително и между два и повече диспечерски участъка.
(2) По време на дежурството, старши влаковия диспечер-сменен поддържа връзка и
взаимоотношения с всички служби на ДП „НКЖИ”, имащи отношение към ГДВ, както и с
представители на лицензираните жп превозвачи.

Чл. 20. Лицата заемащи длъжността старши диспечер-сменен, трябва да познават и
прилагат нормативна уредба описана в чл. 9 на настоящата инструкция, като последната да е на
разположение в канцеларията на дежурния старши влаков диспечер-сменен.
Чл. 21. Старши влаковият диспечер-сменен, при възникнала необходимост, може да
работи като влаков диспечер.
Чл. 22. При необходимост за даване на оперативни разпореждания, за които
правомощията са на длъжности от по-висок ранг, дежурният старши диспечер-сменен, след
като получи разрешение от съответното лице, предава разпорежданията, като записва
длъжността и името на далия разпореждането.
Чл. 23. За да изпълнява служебните си задължения старши влаковият диспечер-сменен,
трябва да е запознат с технологиите на работа във всички гари на територията на съответното
ЗОД, в което работи. За целта по преценка и след изготвяне на график за това от ръководителя
на ЗОД, извършва обходи на територията на звеното, за да се запознава на място, както с
всички особености и изменения настъпили в следствие на извършени строително-ремонтни
дейности и преустройства, така и на промени в технологичните процеси на експлоатационните
пунктове и организацията на работата по управлението на движението на влаковете и
маневрената дейност.
Глава трета
Оборудване на работното място на влаковия диспечер и на завеждащ диспечерска
смяна
Чл. 24. Поради естеството на работа, която се извършва в условията на непрекъсваем
процес, на работните места на старши влаковия диспечер-сменен и на влаковия диспечер е
необходимо да се създадат условия за работа, които осигуряват провеждането на единния
технологичен процес по планиране, управление и оперативно ръководство на влаковото
движене, при спазени изискванията за здраве и безопасност на работа, санитарно-хигенни
норми и изисквания на БДС за ергономична следа.
1. На работното място на старши влаковия диспечер-сменен трябва да има:
а) комуникации – телефонни апарати за свързване с всички абонати на територията на
железопътната мрежа, радиовръзки, факс и GSM;
б) селекторна уредба за провеждане на селекторните съвещания;
в) радиоприемник, включен и настроен на програма „Хоризонт” на БНР;
г) компютърна конфигурация с инсталирана система РОВР.
д) информационно осигуряване за:
− схеми на гарите в района на ЗОД, километричните им разположения, оборудване с ОТ
за гари и междугария, телефонни указатели на гарите в района на ЗОД и на всички останали
служби, с които взаимодейства по време на работата;
− нормативните документи по условията на чл. 9 от настоящата инструкция и други
документи, регламентиращи работата в жп транспорт;
− графици за движение на влаковете за участъците от района на ЗОД;
− книжки разписания;
− план за композиране на влаковете на всички превозвачи;
− технически таблици и нормативи;
− оперативен план за уведомяване;
е) часовник.
2. Работното място на влаковия диспечер трябва да е оборудвано с:
а) ергономично работно място (бюро), конструкцията на което да позволява на
диспечера с минимални движения да се ползва всички помагала, да говори по диспечинга
(концентратор за преки телефонни връзки с дежурните ръководители движение в гарите от
съответния диспечерски участък) и други телефони, както и свободно да работи със система
РОВР;
б) монтиран диспечингов апарат на бюрото, компютърна конфигурация с инсталирана
система РОВР, както и необходимите дневници и помагала;
в) часовник;

г) стационарен пулт на влаково-диспечерска радиовръзка (ВДРВ) за радиофицирани
участъци;
д) телефонен апарат за автоматично избиране на всички абонати в железопътната мрежа;
е) телефонен апарат за пряка връзка в електрифицираните участъци между влаков
диспечер и енергодиспечер;
ж) мобилен телефон за работа при прекъсване на влаково-диспечерските и телефонна
връзки, както и за осъществяване на телефонна връзка на машинист на тягов подвижен състав
чрез мобилен GSM апарат с влаковия диспечер;
з) хартиена бланка за дежурство на съответния диспечерски участък, на която се
записват данните по условията на чл. 268 и чл. 269 от ПДВ и МР, които не се въвеждат в
система РОВР.
Чл. 25. Всички разговори, проведени по диспечингова връзка, автоматични телефони,
ВДРВ и мобилен телефон се записват от звукозаписно устройство.
Чл. 26. На работното място на дежурния влаков диспечер трябва да има:
1. Разписания за движението на влаковете в графичен и табличен вид, технически
таблици и нормативи , план за композиране на влаковете на превозвачите;
2. Ситуационни планове (схеми) на гарите с точно обозначение на километричното им
положение и полезната дължина на коловозите;
3. Телеграми, касаещи „прозорци“ за преустановяване движението на влаковете за
извършване на ремонт по съоръженията на железопътната инфраструктура и/или други
особености, касаещи организацията на работа в гарите от участъка;
4. Нормативни актове в жп транспорт – Наредба № 58, ПТЕ и ПДВ, Наредба № 4 за
железопътните прелези, Правила за взаимодействие между ДП „НКЖИ” и превозвачите (при
необходимост ползва тези при старши влаков диспечер-сменен);
5. Телефонен указател на службите с които най-често контактува.
Глава четвърта
Работа на влаковия диспечер
Чл. 27. Преди да приеме дежурството, влаковият диспечер е длъжен да се яви на
предсменен инструктаж. Провеждащият инструктажа запознава дежурните влакови диспечери
нова смяна с:
1. Допуснати случаи по сигурността на движението през последните 48 часа;
2. Новоиздадени наредби, заповеди и телеграми;
3. Задачи за предстоящото дежурство;
4. Актуалната експлоатационна обстановка към часа на приемане на дежурството;
5. Заповед „Редовно окръжно“.
Инструктажът завършва с полагане на собственоръчен подпис в книгата за ежедневен
инструктаж, както и декларация за неупотреба на алкохол и други упойващи вещества.
Чл. 28. (1) Приемащият дежурството влаков диспечер се запознава в детайли от
предаващия с предстоящия за реализация график за движение на влаковете, като обръща
особено внимание на:
1. Повреди по осигурителната техника в гари и в междугария, както и сменени способи
за осигуряване на движението на влаковете между гарите;
2. Заети приемно-отправни коловози в гарите от участъка;
3. Новоназначени влакове в участъка;
4. Намалени влакове в гарите от участъка;
5. Разположението на влаковете в участъка;
6. Наличие в участъка на влакове возещи опасни и специални товари, дългосъставни
влакове и други особености имащи пряко отношение към безопасността на превозите.
(2) Предаващият дежурството дежурен влаков диспечер е длъжен да даде на
постъпващия всички необходими разяснения за работа в участъка, след което се подписват под
последното разпореждане в книгата за диспечерски заповеди и на бланката за дежурство на
участъка, като указват точния час на предаване и приемане на дежурството.

(3) След като приеме дежурството дежурният влаков диспечер се регистрира в система
РОВР. Не по-късно от 30 минути след приемане на дежурството, повиква всички гари от своя
участък, проверява постъпилите на дежурство ръководители движение, като записва имената
им в бланката за дежурството, прави им сверка на часовниците, запознава ги с допуснатите
нарушения по сигурността на движението на влаковете, информира се детайлно с положението
в гарите и дава необходимите разпореждания за предстоящата работа.
Чл. 29. (1) През време на дежурството си, влаковият диспечер води работен график за
действително изпълненото движение на влаковете, като данните се въвеждат в система РОВР,
води и хартиената бланка за дежурството.
(2) В случай на отказ или повреда на система РОВР, дежурният влаков диспечер е
длъжен да води работния график върху хартиен носител.
(3) Работният график за действително изпълненото движение на влаковете –
разпечатката от система РОВР или на хартиен носител е основен, първичен, финансов
документ. На него, за едно денонощие, изпълнението на графика за движението на влаковете е
отразено на бланки от 600 до 18 00 часа и от 18 00 до 6 00 часа. Часовете са поставени вертикално,
а гарите хоризонтално, като всеки час е разделен с по-дебели линии по на 10 (десет) минути, а
освен това с по-тънки черти на по 2 (две) минути така, че няма нужда да се вписват минутите на
пристигането и заминаването на влака.
Чл. 30. (1) В случаите, когато работният график се води на хартиен носител, данните за
движението на влаковете се нанасят с различен цвят, както следва:
− пътническите влакове с червен цвят;
− товарните влакове със син цвят;
− изолираните возила със син цвят с пунктир.
(2) Номерът на влака се записва до отразеното трасе с цвят, според цвета на трасето.
Непосредствено до номера на влака се записва и кода (сигнатурата) на превозвача. За блоквлаковете се записва до трасето му текста „Блок-влак” и се прикрепва към работния график
предоставен и съответно заверен от превозвача натурен лист.
(3) При заминаване на влак или преминаване без спиране в гарите, върху работния
график, в дясно от записания час на заминаване (пристигане), влаковият диспечер нанася, в
зависимост от движението на влака спрямо одобреното трасе:
− при движението на влака на време „вр”или „R”;
− при движение на влака със закъснение знак „+” и колко минути;
− при движение на влака преди време знак „−” и колко минути.
Чл. 31. (1) Закъсненията или движението на влаковете преди време се изчисляват от
дежурните ръководители движение в гарите и се предават на влаковия диспечер. Данните в
работния график на влаковия диспечер, независимо по какъв начин го води, за действително
изпълненото движение на влаковете и тези в дневниците за движение на влаковете в гарите
обр. ДП-2 или ДП-3, вписани от ръководителите движение трябва да са напълно идентични.
(2) За правилно ръководене и отчитане на влаковата работа, дежурният влаков
диспечер е длъжен да изисква своевременно от дежурните ръководители движение в гарите
докладите по предходната алинея.
Чл. 32. (1) Пристигането и заминаването на влаковете и престоите им в междинните
гари трябва да се отразяват правилно и точно. Причините за престоите се изясняват и отразяват
точно, като сборът от престоите по различни причини трябва да бъдат равни на общия престой.
Спирането на влак на междугарие се отразява в бланката за дежурството, като заедно с престоя
в минути се посочват и причините довели до спирането.
(2) При регулиране на движението на влаковете в ръководения от него участък,
дежурният влаков диспечер е длъжен предварително да планира и своевременно да разпорежда
на дежурните ръководители движение в гарите за предстоящите срещи и надминавания на
влаковете.
Чл. 33. При необходимост дежурният влаков диспечер, след заявка от лицензиран
превозвач, изготвя разписания за назначаване на извънредни влакове за участъка, който
ръководи. С изготвените разписания своевременно трябва да бъдат запознавани дежурните
ръководители движение в гарите от участъка.

Чл. 34. (1) Влаковите диспечери получават на работното си място телеграма „Натурен
лист“ за влаковете движещи се в ръководения от тях участък. От натурния лист и предадения
състав на влака се упражнява контрол на верността на данните, както и се предприемат при
необходимост нужните действия при скъсване и/или раздвояване на влакове, оказване помощ
на закъсал на междугарие влак и други.
(2) Влаковият диспечер е длъжен да контролира с повишено внимание движението на
влаковете с увеличен брой оси и возещите опасни товари.
Чл. 35. (1) За качествено и вярно изчисляване на инфраструктурните такси, трябва
стриктно да се отразява действително изпълненото движение на влаковете в системата РОВР и
бланката за дежурството, като за целта своевременно се нанасят в тях съответните данни.
(2) В края на дежурството, дежурният влаков диспечер разпечатва от система РОВР
реално изпълнения график за движението на влаковете през дежурството. Разпечатката заедно с
бланката за дежурството и допълнителните разпечатки се предават на дежурния влаков
диспечер сменен.
(3) След приключване на процедурите по предходната алинея, разпечатките от система
РОВР, бланките от дежурствата, допълнителните разпечатки и хартиените работни графици,
ако се е налагало да бъдат водени през дежурството, се предават в служба „Маркетинг и
инфраструктурни такси“ на съответното ЗОД за отчитане на извършената работа и изчисляване
на инфраструктурни такси.
Чл. 36. В края на дежурството, за удостоверяване на верността на нанасяните данни,
упълномощени представители на превозвачите имат право да полагат подпис на разпечатката
от система РОВР за действително изпълненото движение на влаковете и на бланката за
дежурството.
Чл. 37. Дежурните ръководители движение в експлоатационните пунктове са длъжни,
след приключване на процедурите по осигуряване на движението на влака (влаковете), да
предават на влаковия диспечер всички данни, касаещи движението на влаковете, както и
промени в съставите им.
Чл. 38. (1) Разпорежданията, които съгласно изискванията на нормативните документи,
регламентиращи работата в жп транспорт, трябва да се предават писмено на гарите, се записват
от влаковия диспечер в книга за диспечерските заповеди. Записването се извършва по реда на
издаването им четливо, без поправки и триене. Не се разрешава квитанционните номера да се
дават поредни в диапазона от 1 до 99. Изходящите и входящите номера за едно разпореждане
трябва да са различни. Телефонограмите и диспечерските заповеди, за които има установена
форма и текст в нормативните документи, влаковите диспечери са длъжни стриктно да ги
спазват.
(2) При възникнала необходимост от корекция на заповед или телефонограма по време
на предаването й, върху нея не се нанасят поправки, а се задрасква, определя се като невалидна
и предава нова заповед.
(3) Книгата за диспечерски заповеди е прошнурована, прономерована, подписана от
ръководителя на звеното и подпечатана. След изчерпването им се съхраняват по определен от
ръководството на поделение УДВК ред за период не по-малък от 5 години.
Чл. 39. Влаковите диспечери при смяна на дежурството, предават по между си в
определен дневник наличността и изправността на инвентара на работното място.
Чл. 40. (1) За осигуряване на оперативност в управлението на движението на влаковете,
работното място на влаковия диспечер е оборудвано с пряка връзка между влаковия диспечер и
дежурните ръководители по движението – диспечинг. Тази връзка дава възможност за
провеждане, както на конферентни разговори, т.е. в тях да присъстват (участват) всички гари от
ръководения участък, така и индивидуално. За да може тази комуникационна връзка да поема
целия обем от разговори е необходимо даваните разпореждания да са ясни, точни, да се дават
своевременно, без закъснение. Изменения на вече дадени разпореждания са допустими само в
случай на необходимост. В случаи, когато в интерес на безопасността на превозите се налага
изменение на вече дадено разпореждане, то трябва да бъде допълнено и с кратко изложение на
причините, които са го наложили.
(2) Строго се забранява използването на диспечинга за водене на разговори несвързани
с прякото му предназначение.

(3) По диспечинга имат право да говорят:
− дежурният влаков диспечер;
− дежурният старши влаков диспечер-сменен;
− дежурният влаков диспечер-дневен;
− дежурният ръководител движение в гара;
− началниците на гари в участъка, за изясняване на въпроси касаещи безопасността на
превозите;
− служители на ДП „НКЖИ“ с контролни функции, както и участници в аварийновъзстановителни работи.
(4) Всички разговори и разпореждания, провеждани между влаков, старши влаков
диспечер и ръководител движение в гара, касаещи управлението на движението на влаковете,
разпореждания за преустановяване на движението на влаковете, смяна способ за осигуряване
движението на влаковете, действия при повреди на осигурителна техника, изясняване на
инциденти и други дейности, касаещи безопасността на превозите, се провеждат по
диспечинговата уредба, като изключения се допускат само при повреди.
Чл. 41. По отношение на осигурителната техника дежурният влаков диспечер има
следните задължения:
1. При повреда в устройствата на осигурителната техника да дава указания на дежурните
ръководители движение в гарите за правилната работа при създадената обстановка;
2. При необходимост от късане на пломба или въвеждане на контролирана команда на
устройствата и системите от дежурните ръководители движение, да дава разрешение за това с
диспечерска заповед след детайлно изясняване на конкретната ситуация и причините довели до
нея;
3. При необходимост от смяна на способа за осигуряване движението на влаковете да
извика завеждащ диспечерската смяна за даване на разпореждания;
4. Да осигурява заявените планови“прозорци“ за ремонт или профилактика на
съоръженията, устройствата и системите; при аварийни „прозорци“ оказва съдействие и помощ
на работещите за най-бързо придвижване и отстраняване на нередностите.
5. Дежурният влаков диспечер на участък, съоръжен с диспечерска централизация или
автоматизирана система за диспечерско управление на движението на влаковете, е
длъжен да спазва изискванията на инструкцията за работа със съответната система или
централизация.
Чл. 42. Дежурният старши влаков диспечер-сменен, по отношение на осигурителната
техника има следните задължения:
1. Упражнява контрол върху работата на влаковите диспечери по даваните от тях
разпореждания във връзка с управлението на влаковото движение и техническото състояние на
устройствата и системите;
2. Води книга за диспечерски заповеди;
3. Вписва в книгата за диспечерски заповеди и предава лично на дежурните
ръководители движение диспечерските заповеди;
4. Разпорежда на дежурните ръководители движение при необходимост, да преминат от
един способ за осигуряване движението на влаковете в друг, след детайлно изясняване на
конкретната ситуация и причините довели до нея;
5. След като се запознае с причините и обстановката, да разрешава на дежурните
ръководители движение да късат пломби или въвеждат контролирани команди по устройствата
на автоматична блокировка, полуавтоматична блокировка и поканителния сигнал на разделните
постове;
6. Разпорежда на дежурните ръководители движение да преминат на телефонен способ
за осигуряване движението на влаковете по искане на електромеханика за извършване на
профилактика на полуавтоматичната блокировка или автоматичната блокировка по определен
план – график или за отстраняване на повреди.
Глава пета
Взаимодействие между регионалните влаково-диспечерски апарати и централно
диспечерско ръководство.

Чл. 43. Указанията и разпорежданията на дежурния старши влаков диспечер-сменен и
старши влаковите диспечери дневни в Централно диспечерско управление (ЦДР) свързани с
движението на влаковете и безопасността на превозите, са задължителни за изпълнение от
регионалните оперативно-диспечерски звена, ако не противоречат на нормативната уредба в
железопътния транспорт.
Чл. 44. (1) Указанията и разпорежданията на дежурните влакови диспечери север и юг в
ЦДР са задължителни за изпълнение от дежурните влакови диспечери, работещи в зоната на
управление на съответния кръг.
(2) За дадените му разпореждания от ЦДР по предходната алинея, дежурният влаков
диспечер е длъжен да уведоми дежурния старши влаков диспечер-сменен в съответното ЗОД.
Глава шеста
Работа на дежурните влакови диспечери в участъци съоръжени с диспечерски
централизации или системи за диспечерско управление на движението на влаковете
Чл. 45. За работата на дежурните влакови диспечери в участъци съоръжени с
диспечерски централизации или автоматизирани системи за диспечерско управление на
движението на влаковете се разработват отделни инструкции, отразяващи спецификата на
работа с конкретната осигурителна техника или система за управление движението на
влаковете в конкретния участък.
Чл. 46. Освен указанията дадени в настоящата инструкция, дежурните влакови
диспечери работещи в такива участъци, са длъжни стриктно да спазват и изискванията на
конкретната инструкция по условията на предходния член.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази инструкция се издава на основание чл. 20, ал. 1, т. 1 и т. 7 от Закона за
железопътен транспорт, както и на основание чл. 7 от Наредба № 58.
§ 2. Инструкцията да се доведе до знанието на заинтересованите служители на ДП
„НКЖИ”.
§ 3. За всичко неупоменато в настоящата инструкция, касаещо дейностите по
оперативното управление на движението на влаковете и организацията на работа на
влаково-диспечерския апарат в ДП „НКЖИ“, да се прилагат действащите нормативни
актове, регламентиращи работата в железопътния транспорт.
§ 4. Тази инструкция влиза в сила от 01.01.2015 г. – заповед № 2297/22.12.2014 г. на
генералния директор на ДП „НКЖИ”.
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