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Приложение №4 

ОДОБРЯВАМ: 

инж. Бойко Стоилси 
Директор дирекция „ Ремонт на локомотиви и товарни вагони 

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ 
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДЕМЕН РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 

ЛОКОМОТИВИ СЕРИЯ 43 

1. Подемният ремонт на електрически локомотиви серия 43 се извършва по обем и 
качество, съгласно „Правилник за заводски ремонт на електрически локомотиви серия 41000, 
420005 43000/1991 годЛ както и при спазване на инструкции и предписания на „БДЖ - ТП" ЕООД. 

2. Допълнителни ремонтни операции и допълнителна замяна на части и възлк, се 
извършват след двустранно подписани протоколи от представители на Възложителя и на 
Изпълнителя с пълно описание на всички допълнителни ремонтни операции, както и на 
необходимите допълнителни резервни части и материали. 

3. При извършването на ремонтните операции на основните възли и агрегати, да се 
попълват измервателни карти с данни за контролируемите размери и параметри. Измервателните 
карти да бъдат разработени от Изпълнителя и заверени от Възложителя. 

Списък на инструкции и предписания на „БДЖ - ТИ" ЕООД? които трябва да се спазват 
задължително при извършване на подемен ремонт на електрически локомотиви серия 43 

1. Инструкция за колоосите на тягов подвижен състав - НЛС 410/85. 
2. Инструкция за отличителните знаци, надписи, указатели, означения и боядисване на тягов 

подвижен състав - Ш1С 406/87. 
3. Инструкция за техническите паспорти на тягов подвижен състав - ТИ_ПЛС 470/13. 
4. Инструкция за правилата и изискванията за пожарна безопасност в подвижния 

железопътен състав в експлоатация, сградите, районите и обектите на „БДЖ - Товарни превози" 
ЕООД и действия при възникване на пожар - от 26.08.2013 г. 

5. Предписания за изравняване на статичното натоварване по колела на тягов подвижен 
състав - ТП_ИЛС 414/14. 

6. Предписания за периодичната ревизия на спирачните системи на тягов подвижен състав 
на „БДЖ - ТП" ЕООД - ТН_ПЛС 417/12. 



7. Предписания за извършване на фз^нкционални, скоростно-спирачни и товарни проби на 
локомотиви след капитален ремонт, среден ремонт и подемен ремонт - ТП ПЛС 413/12 

8. Предписания за въздушните съединителни маркучи на тягов подвижен състав - ТП ПЛС 
418/14. 

9. Предписания за пломбиране на уредите, апаратите и защитите на тягов подвижен състав -
ПЛС 415/13. 

10. Предписания за устройствата за бдителност на локомотивния машинист на тягов 
подвижен състав - ТП_ПЛС 416/13. 

11. Предписания за боядисване на локомотивите - ПЛС 407/95. 

Списък на задължителните протоколи и измервателни карти, придружаващи ремонтната 
дейност и неразделна част от договора 

1. Предварителен опис за техническото състояние на локомотива /образец/. 
2. Протокол за предаване на локомотива за подемен ремонт /образец/. 
3. Опис на инвентарни принадлежности. 
4. Констативен протокол за извършване на допълнителни ремонтни операции по време на 

подемен ремонт. 
5. Комплектен протокол за пълно / обикновено освидетелстване на колоосите на 

локомотив - обр. ЛС 007 - 4/89 
6. Карта за измерване на контролни разстояния от окачването и воденето на талигите на 

локомотиви серия 43 - обр. ЛС 007 - 7.42-43/14. 
7. Карта за измерване на статичното натоварване по колела на 4 - осни локомотиви - обр. 

ЛС 007-6.4/14. 
8. Приемателен протокол за боядисване и шаблониране - обр. ЛС 002 - 10/95. 
9. Протокол за стационарни функционални проби на механичното и електрическо 

оборудване, устройствата и системите на локомотив след подемен ремонт - обр. ЛС 002 - 9/12. 
10. Протокол за приемане на спирачната система и допълнителното пневматично 

оборудване на локомотиви след подемен ремонт или периодична ревизия на спирачната система 
на локомотив - ЛС 002 - 0/12. 

11. Протокол за скоростно-спирачна проба на локомотив след извършване на подемен 
ремонт - обр. ЛС 002 - 1/12. 

12. Протокол за товарна проба на електрически локомотив след подемен ремонт - обр. ЛС 
002 - 2е/12. 

13. Протокол за предаване на локомотив в експлоатация след подемен ремонт - обр. ЛС 
002 - 3/12. 

14. Протокол за рекламация на локомотив след извършване на подемен ремонт - обр. ЛС 
02-4/86. 

15. Протокол за удължаване на гаранционния срок на локомотив след подемен ремонт -
обр. ЛС 002 - 5/86. 

Приемане на локомотивите за ремонт 

1. Локомотивите се придвижват на територията на Изпълнителя след двустранно 
съгласуван план график. Локомотивите се предават и приемат за ремонт от комисия от 
упълномощени представители на двете страни на територията на Изпълнители, които подписват 
Протокол за предаване на локомотива за подемен ремонт /по образец /. 

2. Възложителят предоставя на Изпълнителя не по-късно от 15 дни и не по-рано от 30 
дни от датата на подаване на локомотива за ремонт, предварителен опис за техническото състояние 
ка локомотива / по образец /. 

3. При установяване на повреди по локомотива след изпращането на предварителния опис5 
същите се отразяват в Протокола за предаване на локомотива за подемен ремонт / по образец /. 



4. Локомотивът се подава за ремонт на собствен ход. При повреда се подава в неработно 
състояние, като причините за това се посочват в Протокол за предаване на локомотива за подемен 
ремонт. 

5. Локомотивът се подава за ремонт с всички агрегати, възли, части и инвентар. 
6. Липсите се описват в Протокол за предаване на локомотива за подемен ремонт, 

осигуряват се от Изпълнителя и се фактурират като разходи за сметка на Възложителя. 
7. Изпълнителят сваля от локомотива и изготвя опис на инвентара на локомотива при 

предаването му за ремонт. 
8. При предаване на локомотива от ремонт Изпълнителят окомплектова локомотива със 

същия инвентар по изготвения при приемането опис. 
9. Локомотивът се предава за ремонт, комплектуван с всички технически паспорти, 

съгласно ТП_ПЛС 470/13. 
10. Локомотивът се счита приет за ремонт след подписване на Протокол за предаване на 

локомотива за подемен ремонт /по образец/. За дата на започване на ремонта се счита датата на 
подписване на същия протокол. 

1. След приключване на ремонтните работи се извършват стационарни функционални 
проби на механичното и електрическо оборудване, устройствата и системите на локомотивите и се 
попълва протокол обр. ЛС 002 - 9/12, който се подписва от комисия, състояща се от упълномощени 
представители на Възложителя / ИКППП/ и Изпълнителя. 

2. Извършва се стационарна функционална проба на спирачната система и допълнителното 
пневматично оборудване, съгласно ТП_ПЛС 417/12 и се попълва протокол, обр. ЛС 002 - 0/12. 

3. Извършва се изравняване на статичното натоварване на колелата на локомотива, 
съгласно ТП_ПЛС 414/14 и се попълват измервателни карти, обр. ЛС 007 - 6.4/14 и ЛС 007 -
77.42-43/14. 

4. Извършва се функционална, скоростно - спирачна проба и товарна проба, съгласно 
ТП_ПЛС 413/12. Пътните скоростно-спирачни и товарни проби се провеждат в съответствие с 
протоколи-образци: ЛС 002 - 1/12 и ЛС 002 - 2е/12. Протоколите се попълват в три екземпляра. 

5. За провеждане на пътните проби, Изпълнителят предварително уведомява с телеграма 
Възложителя, не по-късно от три работни дни. Възложителят се задължава да осигури локомотивен 
инструктор и инспектор - приемчик /ИКППП/, 

6. Окончателното приемане на локомотива става на територията на Изпълнителя, след 
отстраняване на всички забележки за некачествено извършен ремонт и показани дефекти по време 
на извършените стационарни, функционални и пътни проби. Упълномощените представители на 
Изпълнителя и Възложителя съставят и подписват Протокол за предаване на локомотива след 
подемен ремонт - обр. ЛС 002 - 3/12, след представяне на комплектния технически паспорт на 
локомотива, попълнен съгласно нормативните изисквания в TUJIJIC 470/13. 

7. Приемането на локомотива от Възложителя не освобождава Изпълнителя от 
отговорност за скрити недостатъци, дефекти и отклонения от Правилника, незабелязани по време 
на ремонта, заводски изпитания и пътните проби или установени по време на експлоатация през 
гаранционния период. 

8. За дата на приключване на ремонта се счита датата на подписване на Протокол за 
предаване на локомотива след подемен ремонт - обр. ЛС 002 - 3/12. 
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Предаване на локомотивите от ремонт 

Изготвил:.. 
Главен експ 


