


Чл. 4. (1)Предаваната информация и разпореждания по системата ВДРВ трябва да бъдат
точни, кратки и ясни, при което предаващият трябва да се увери, че са приети и разбрани
еднозначно от приемащия.
(2) Използваната терминология при предаване на информации и разпореждания да
съответства на приетите в железопътния транспорт норми за съобщения по действащите
правилници.
Чл. 5. (1)СистематазаВДРВ представлява комплекс от:
• стационарно оборудване, свързано помежду си чрез четирипроводна кабелна линия,

към което са включени периферните устройства на влакови диспечери и дежурни
ръководители в гарите;

• мобилно (бордово) оборудване на подвижния тягов състав за локомотивните
машинисти

(2) Стационарното оборудване се състои от:

- стационарни радиостанции;

- съоръжения на влаковия диспечер;

- съоръжения на дежурния ръководител.
(3) Системата работи в диапазона на дължина на радиовълните 0,7 м на принципа на 4-
ри честотни групи и осигурява радиопокритие на не по-малко от 95% от дължината на
радиофицирания участък за не по-малко от 95% от времето.
Чл. 6. Отговорност за правилното ползване и опазване на съоръженията за ВДРВ носят
лицата, натоварени с ползването им по време на работната им смяна, техническият
персонал по контрола и поддържането и ръководителите в предприятията, заети с
експлоатацията на системата.
Чл. 7. (1)Право и задължение да работят със системата за ВДРВ по време на изпълнение
на служебните им задължения имат успешно положили изпити по настоящата инструкция
и приложенията към нея длъжностни лица, както следва:
- влаков диспечер;

- дежурен ръководител движение;

- локомотивен машинист;

- дежурен по локомотивно депо (деломайстор);
- длъжностни лица от секции сигнализация и телекомуникация и служители на

Превозвача (при извършване на диагностични проверки и контрол и поддържане на
съоръженията от системата за ВДРВ);

- други длъжностни лица по списък, утвърден от Генералния директор на ДП „НКЖИ”,
приложение 5.

(2) На успешно положилите изпит за работа с ВДРВ се издава удостоверение за
допълнителна правоспособност по образец, приложение 6. Този документ се представя
пред контролните органи при проверка за работа с ВДРВ.
(3) Комисията за провеждане на изпит на служителите от ДП „НКЖИ” се назначава със
заповед от Генералния директор на ДП „НКЖИ” в състав: председател - ревизор
безопасност РИБП и членове: представители на УДВК и секция С и Т.
(4) Комисията за провеждане на изпит на служители на превозвач се назначава със
заповед на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, след писмено заявление от превозвача.
Комисията е в състав: председател-ревизор безопасност РИБП и членове: представител
определен от превозвача и представител на секция С и Т. (нова ал. - зап №
1057/20.06.2013г)
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Чл. 8. От момента на приемане и въвеждане в експлоатация всички стационарни
съоръжения на системата за ВДРВ трябва да бъдат постоянно включени в работно
положение, а бордовото оборудване на локомотивите се включва веднага след навлизане
на локомотива в радиофициран жп участък.
Чл. 9. Задължение на длъжностните лица, работещи със системата при постъпване на
работа (на смяна) е да се уверят в изправността на съответното съоръжение и да
регистрират това във водените дневници (бордови дневници).

II. Работа със системата за ВДРВ
А. Влакови диспечери
Чл. 10.(1) Влаковите диспечери ползват системата за ВДРВ и манипулират с
диспечерския пулт за управление в съответствие с “Ръководство за работа с устройство на
влаков диспечер” (в зависимост от неговата модификация).
(2) Влаковият диспечер чрез своята уредба осъществява следните видове радиовръзки:

- общо повикване към всички локомотиви в участъка;
- предаване на кодирана команда и провеждане на селективен разговор с определен

локомотив;
- приемане на открито повикване (съобщение) от локомотив;

- приемане на аварийно повикване от локомотив;

- приемане на кодирано съобщение от локомотив с индикация номера на влака;
- прехвърляне на радиотелефонен разговор с локомотивен машинист към абонат от

железопътната телефонна мрежа;
- проверка (тест) на определена локомотивна радиостанция без участието и ангажиране

вниманието на локомотивния машинист;
(3) Общото повикване дава възможност на влаковия диспечер да прави устни съобщения
към всички локомотивни машинисти, намиращи се в диспечерския участък. Общото
повикване на влаковия диспечер се приема от всички локомотивни радиостанции, които в
момента не излъчват аварийно повикване или не приемат групово (спешно групово)
повикване от дежурен ръководител.
(4) Селективното повикване е предаване на команди на точно определен локомотив
(влак) и провеждане на радиотелефонен разговор без да се ангажира вниманието на
другите локомотивни машинисти в участъка.
(5) Приемането от влаковия диспечер на открито повикване (съобщение), на аварийно
повикване и на кодирано съобщение, излъчвани от локомотивна радиостанция, дава
възможност на влаковия диспечер да получи допълнителна информация за движението на
влакове (локомотиви) и да вземе оптимални решения, осигуряващи изпълнение на
графика за движението на влаковете и осигуряване на безопасността на движението.
Чл. 11. При постъпване на работа влаковият диспечер е длъжен да провери изправността
на диспечерското съоръжение от системата за ВДРВ и прави запис в дневника си. При
неизправност на системата влаковият диспечер работи без нея и незабавно информира
дежурния диспечер в Оперативно -Диспечерско Звено (Ел табло) в съответната секция
С и Т .
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Чл. 12.(1) Влаковият диспечер е длъжен чрез системата за ВДРВ да осъществява
постоянно ръководство и контрол на влаковата работа и движението на влаковете по
график в ръководения от него участък.
(2) Влаковият диспечер е длъжен да се свързва с локомотивните машинисти на влаковете
във всички случаи, когато се налага да се предотврати аварийна ситуация и
произшествие, да се подобри изпълнението на графика за движение на влаковете и да
даде допълнителни указания за извънредни обстоятелства на движение.
Чл. 13.(1) Влаковият диспечер е длъжен да приема кодирани и открити съобщения от
влаковите машинисти и след оценка на постъпилата информация да предприеме
съответни мерки.
(2) Влаковият диспечер е длъжен да реагира незабавно при аварийно повикване от
локомотив (влак) и предприема мерки за спешно спиране на влак, когато обстановката
налага това..
(3) Влаковият диспечер е длъжен да свързва локомотивните машинисти по тяхна молба с
искан от тях жп телефон за предаване на спешна информация и получаване на указания.
Чл. 14.(1) Влаковият диспечер е длъжен да осъществява проверка на изправността на
радиовръзката с бордовите радиостанции на локомотивите, работещи в ръководения от
него участък.
(2) Проверката се извършва чрез функцията "тест" и общо повикване, при което
локомотивният машинист е длъжен да отговори устно.
(3) Проверката се извършва най-малко три пъти през интервал от 5 минути, ако
първоначалната връзка съгл. ал. (1) не е установена.
(4) При установяване, че даден локомотив е с неизправна радиостанция, влаковият
диспечер прави запис в дневника и предава писмено разпореждане за движението на
локомотива до прибирането му в основното депо, съгласно чл. 27 ал. (2).
Чл. 15.(1) Всички заповеди и разменени съобщения, включително проверки на връзката,
между влаковия диспечер и локомотивните машинисти, включително кодираните, се
записват на звукозаписно устройство.
(2) Записите се ползват от ръководни и контролни органи за анализ на графика за
движението на влаковете и при разследване на аварийни ситуации и произшествия.
(3) Записите се ползват за доказателствен материал при изясняване на причините за
движение на влак без изправна радиовръзка.
(4) Направените записи се съхраняват минимум един месец, а при разследване на случай
на аварийна ситуация и произшествие - колкото е необходимо.

Б. Дежурни ръководители движение в гарите
Чл. 16.(1) Дежурните ръководители движение ползват системата за ВДРВ и манипулират
с пулта за управление в съответствие с “Ръководство за работа с устройството за дежурен
ръководител” (в зависимост от неговата модификация).
(2) Дежурният ръководител движение чрез обикновения пулт РФТ има възможност да
осъществява следните видове радиовръзки:
- групово повикване на всички локомотиви, намиращи се в зоната на стационарната

радиостанция, към която е включена уредбата на дежурния ръководител;
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- спешно групово повикване (аварийно повикване)на всички локомотиви, намиращи се
в зоната на стационарната радиостанция;

- приемане на открито и аварийно повикване на локомотивна радиостанция и
превръщането им в селективен разговор.

(3) Дежурният ръководител движение чрез пулт РФТ с разширени възможности и пулт
FADA 2002, освен посочените в горната алинея, има възможност и за осъществяване на
следните радиовръзки:
- селективно повикване на определен локомотив с предаване на кодирани команди или

провеждане на селективен разговор;
- проверка (тест) на определена локомотивна радиостанция без участието и ангажиране

вниманието на локомотивния машинист.
Чл. 17. При постъпване на работа дежурният ръководител движение е длъжен да провери
изправността на гаровото съоръжение от системата за ВДРВ и прави запис в ДП 2 (3).
При неизправност на съоръжения от системата в неговия район дежурният ръководител
движение уведомява по телефона влаковия диспечер и дежурния диспечер в Оперативно-
Диспечерско Звено (Ел табло) при съответната секция С и Т.
Чл. 18. (1) Дежурният ръководител движение чрез системата за ВДРВ осъществява
ръководство и контрол на влаковата работа и движението на влаковете по график в
съответната гара и прилежащите към нея междугария при строго спазване правилата за
безопасност на движението.
(2) Дежурният ръководител движение е длъжен да се свързва с локомотивите, намиращи
се в гарата и прилежащите към нея междугария във всички случаи, когато се налага
предотвратяване на аварийна ситуация или произшествие, и да дава указания на
локомотивните машинисти за извънредни обстоятелства на движение.
(3) Дежурните ръководители движение в гари с маршрутизирани маневри, при
необходимост от извършване на маневра от влаков локомотив, дават указания на
машинистите за това по системата за ВДРВ при спазване на предписанията и
установените нормативни документи.
Чл. 19.(1) Дежурният ръководител движение е длъжен да приема съобщения от влакови
локомотиви и локомотиви, намиращи се в района на гарата (с изключение на маневрените
локомотиви), и да предприема мерки за решаване на въпроси от негова компетенция.
(2) Дежурният ръководител движение е длъжен да реагира незабавно при аварийно
повикване от локомотив (влак) и да предприеме съответните мерки.
(3) Дежурният ръководител движение е длъжен да предава получено съобщение за
неизправна радиостанция на локомотив на влаковия диспечер.
Чл. 20. Дежурните ръководители движение, по нареждане на влаковия диспечер,
съобщават лично на локомотивните машинисти на влакови локомотиви при спиране на
влака в гарата по разписание за констатирана нередност в работата на бордовата
радиостанция на дадения локомотив и изясняват причините за това.
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В. Локомотивни машинисти
Чл. 21.(1) Локомотивите машинисти ползват системата за ВДРВ и манипулират с
бордовата радиостанция в съответствие с “Ръководство за работа с локомотивна
радиостанция за ВДРВ” (в зависимост от нейната модификация).
(2) Локомотивният машинист чрез локомотивна радиостанция има възможност да
осъществява следните видове радиовръзки:
- открито повикване към влаков диспечер или ръководител движение;

- предаване на кодирано съобщение към влаков диспечер;

- излъчване на аварийно повикване;

- радиовръзка с локомотив в района на една стационарна радиостанция;

- радиовръзка в района на основното депо с дежурния по депо (деломайстора);
- с посредничество на локомотивния диспечер и включване към телефонната мрежа:

ЦДР, локомотивен диспечер, енергодиспечер, деломайстор и при екстрени или
аварийни ситуации - и с други длъжностни лица в железопътния транспорт .

Чл. 22. Забранява се подаване на локомотив от основно депо или гара на основно депо за
обслужване на влак в радиофициран жп участък с неизправна бордова радиостанция или
без радиостанция.
Чл. 23.(1) На всеки локомотив, подаван да извършва влакова работа в радиофициран жп
участък, се извършва проверка на изправността на бордовата радиостанция.
(1) При излизане на локомотива от основно депо проверката се извършва чрез

осъществяване на радиовръзка от локомотива (локомотивния машинист) с дежурния
по депо (деломайстора). Изправността на локомотивната радиостанция се регистрира
в дневник при дежурния по депо и в бордовия дневник на локомотива.

(2) При подаване на локомотив за обслужване на влак или движение на изолиран
локомотив от оборотен пункт или гара, проверката се извършава чрез осъществяване
на радиовръзка от локомотива (локомотивния машинист) с дежурния ръководител в
гарата и / или влаковия диспечер. Изправността на локомотивната радиостанция в
този случай се регистрира в бордовия дневник на локомотива. В случай на
констатиране на неизправно действие на бордовото оборудване се предприемат
действията, предписани в чл. 27.

Чл. 24.(1) При излизане от депо (оборотен пункт, гара) за обслужване на влак (движение
на изолиран локомотив) локомотивният машинист е длъжен да настрои локомотивната
радиостанция на предписаната за дадения жп участък честотна група (посочени в таблици
с технически параметри и нормативи - приложение към книжки -разписания) и да въведе
в обслужващия пулт номера на предписания за обслужване влак и контролната цифра за
идентификация на локомотива във влака.
(2) Контролната идентификационна цифра се поставя на първо място в шестцифрения
номер на влака и е, както следва:
1. - за влаковия локомотив;
2. - за помощния локомотив (този, който е начело при двойна тяга);
3. - за бутащия помощен локомотив (този, който е в края на влака);
4. - за междинно разположен локомотив във влака (при четворна тяга);

6



5. - за изолиран локомотив;
6-г 8 - за други видове подвижен жп състав (подбивни машини, машини поддържащи

контактната мрежа и др.);
9 и 0 - свободни.
(2) Номерът на влака се набира след контролната идентификационна цифра; ако номерът

е с по-малко от пет цифри, преди него се набира съответният брой нули.
Пример:
108502 - влаков локомотив на влак № 8502
310502 - бутащ локомотив на влак № 10502
208623 - помощен локомотив на влак №
8623
(3) При смяна на обслужвания влак, респективно на номера на обслужвания влак, както

и при промяна на челната кабина на локомотива във влака, локомотивният машинист
извършва съответната настройка чрез обслужващия пулт в челната кабина.
При локомотивна радиостанция тип MESA 2002 зададените настройки от първи пулт
автоматично се запаметяват и във втори пулт.

Чл. 25.(1) Забранява се изключване на локомотивната радиостанция, докато локомотивът
работи в радиофициран жп участък.
(2) Разрешава се изключване на локомотивна радиостанция в радиофициран жп участък
само когато локомотивът се оставя на гаров коловоз, заключен, без локомотивна бригада.
Чл. 26.(1) Локомотивният машинист е длъжен да се свързва чрез системата за ВДРВ с
влаковия диспечер, с гаровите дежурни ръководители по движението и с локомотиви от
насрещни влакове във всички случаи, когато се налага да се подобри графикът за
движение на влаковете, да се предаде допълнителна информация за извънредни
обстоятелства на движение, когато забележи нередности в насрещно движещи се влакове
при разминаване в двупътен участък.
(2) Локомотивният машинист е длъжен да подава чрез бордовата радиостанция авариен
сигнал при ситуация, застрашаваща безопасността на движение, или за предотвратяване
на аварийна ситуация и произшествие.
(3) Локомотивният машинист е длъжен при преминаване от един в друг диспечерски
участък да превключва каналите на локомотивната радиостанция в съответствие с
указанията на книжка-разписание и чрез провеждане на селективен разговор с влаковия
диспечер да се увери в изправното действие на съоръжението.
Чл. 27.(1) При установяване на повреда в локомотивната радиостанция по време на
обслужване на влак (изолиран локомотив) локомотивният машинист прави запис за това
в бордовата книга и уведомява устно за повредата дежурния ръководител в първата гара,
където е предвидено задължително спиране.
(2) Обслужването на влакове от локомотив с повредена бордова радиостанция до
връщане на локомотива в основно депо става чрез писмено разпореждане на влаковия
диспечер на участъка до дежурните ръководители движение, при условие, че
локомотивът работи с изправно устройство за бдителност. Ръководителят на
диспечерската смяна уведомява за разрешението локомотивните диспечери на превозвача
иЦДР

7



Чл. 28. В случай на възникване на неотстранима повреда в локомотива по време на
обслужване на влак в междугарие, при което локомотивът не може повече да обслужва
влака, или при невъзможност на локомотива да обслужи влака до следващата гара поради
недостатъчна тягова възможност, локомотивният машинист е длъжен чрез бордовата
радиостанция да поиска от влаковия диспечер и дежурния ръководител по движението
помощен локомотив. В този случай трябва да бъдат спазени всички съществуващи
правила за подаване на помощен локомотив в заетото от влака междугарие.
Чл. 29.(1) Локомотивният машинист, работещ в радиофициран жп участък, е длъжен да
приема чрез бордовата локомотивна радиостанция и изпълнява всички разпореждания и
съобщения на влаковия диспечер в съответствие с настоящата инструкция при спазване
на регламентираните с нормативни документи правила за работа.
(2) Локомотивните машинисти да приемат от дежурните ръководители информация и
указание за движение на локомотивите по гаровите коловози, включително при
извършване на маневра в гари с маршрутизирани маневри, в съответствие с чл. 18 , ал.
(3) на настоящата инструкция.
Чл. 30. Локомотивният машинист е длъжен чрез влаковия диспечер да уведомява
дежурния по депо и локомотивния диспечер за повреда на локомотива по време на
обслужване на влак, застрашаваща изпълнението на графика за движението на влаковете,
тежка повреда по локомотивите, възникване на пожар и др. неизправности.
Чл. 31. При завръщане на локомотива в основно локомотивно депо, оборотен пункт или
пункт за смяна на локомотивните бригади, локомотивният машинист предава заедно с
локомотива и бордовото оборудване на системата за ВДРВ срещу подпис в бордовия
дневник на приемащия деломайстор или застъпващ на работа локомотивен машинист.

III. Поддържане на системата за ВДРВ
Чл. 32. Съоръженията на системата за ВДРВ са основно средство:
- на Превозвача: локомотивните радиостанции, оборотните блокове за тях и

специализираната апаратура за контрол на изправността им;
- на секции С и Т: стационарните съоръжения и устройствата на влаковите диспечери и

дежурните ръководители в гарите и апаратурата за контрол на изправността им, както
и средствата за ремонт.

Чл. 33. Състоянието и техническите параметри на стационарните съоръжения от
системата за ВДРВ се проверяват периодически по график, изготвен от съответната
секция С и Т.
Чл. 34.(1) Поддържането на локомотивното радиооборудване в изправно техническо
състояние е задължение и ангажимент на съответния превозвач .
(2) В случай на неизправност на отделни блокове и апарати от локомотивното
оборудване те се заменят с изправни от наличния оборотен фонд.
(3) Оборотният фонд за локомотивното оборудване се определя в размер на 20% от
намиращото се в редовна експлоатация оборудване.
Чл. 35.(1) Ремонтът на неотговарящите на техническите норми и повредени блокове,
апарати и възли от стационарното оборудване се извършва от специализираните групи
при съответната секция С и Т.



(2) Ремонтът на блокове и апарати на Превозвача да се извършва в избрани от него
оторизирани сервизи.

IV. Заключителни и преходни разпоредби
§1. Неразделна част от настоящата инструкция са следните Приложения:
(1) Приложение № 1: Ръководства за влаковия диспечер
1.1. Ръководство за работа с устройство на участъков влаков диспечер на системата ДРВ -
РФТ;
1.2. ZUV2002 Влаков диспечер: Ръководство за работа с ВДРВ
(2) Приложение № 2: Ръководства за дежурния ръководител движение
2.1 .Ръководство за работа с устройство на дежурен ръководител на система ДРВ - РФТ;
2.2. FADA 2002 Дежурен ръководител: Ръководство за работа с ВДРВ
(3) Приложение № 3: Ръководства за локомотивния машинист
3.1 .Ръководство за работа с бордова локомотивна радиостанция на система ДРВ - РФТ;
3.2. MESA 2002 Локомотивен машинист: Ръководство за работа с ВДРВ
3.3. MESA 23: Ръководство за работа
(4) Приложение № 4 : Схема за кодирани заповеди, указания и съобщения, предавани и

приемани от системата ДРВ - РФТ.
(5) Приложение № 5: Списък на други длъжностни лица по чл.7.
(6) Приложение № 6 : Образец на удостоверение за допълнителна правоспособност
§2. При определени случаи системата за ВДРВ може да бъде ползвана от влаковия
диспечер за предаване на заповеди за движение при нарушени правила - преминаване на
затворен проходен сигнал, за изтегляне на оставен на междугарието влак и др. Всички
заповеди на влаковия диспечер, предавани по системата за ВДРВ за движение при
нарушени правила за движение се записват в книгата за диспечерските заповеди от
диспечера и от локомотивния машинист в бордовия дневник на локомотива с размяна на
номера на радиотелефонограмите по установения ред. Тези заповеди не могат да бъдат в
разрез с установените нормативни разпоредби.
Постановката на този параграф не се отнася за входни и изходни сигнали.
§3. За локомотиви от локомотивни депа, териториално разположени в нерадиофицирани
участъци, чиято зона на обслужване навлиза рядко в радиофициран район, по
изключение се разрешава движение на локомотиви без бордови радиостанции по
радиофицирани участъци.
§4. Движението на маневрени локомотиви и други локомотиви без бордови радиостанции
(при подаване на локомотиви за ремонт, придвижване на локомотиви на предприятия
извън системата на Железопътния транспорт и др.) по радиофициран участък става с
писмена заповед на влаковия диспечер към разписанието за движение на влака
(локомотива) в съответствие с действащите нормативни документи и инструкции.
§5. Разпоредбите на настоящата инструкция не се отнасят за гарови маневрени локомотиви.
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