
 

Информация за обслужващи 

съоръжения на оператор 

 

„Вагонен завод – Интерком“ АД гр. Дряново 
 

 

Този документ за обслужващи съоръжения е публикуван на адрес: 

http://vz-intercom.com 

 

СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/2177 

http://vz-intercom.com/


 
 
 

№ на 
глава 

Заглавие  Информация за ОС 

 Контрол на версиите.  Публикуване на документа. 

 Съдържание.   

 
1. Обща информация. 

 
1.1 Въведение.  „Вагонен завод-Интерком”АД състави този документ за 

обслужващо съоръжение в съответствие с изискванията 
на Регламент за изпълнение (ЕО) № 2017/2177. 
Вагонен завод – Интерком АД  е съоръжение за 
поддръжка на: 
- Купейни пътнически вагони Am, Bm 
- Пътнически вагони със среден коридор –Amp,Byz 
- Пътнически вагони за превоз на инвалиди и велосипеди 
- Abbds,Bbds 
- Пътнически вагони със среден коридор, с места за 
инвалиди - Bhmpz 
- Кушет вагони - Bcme 
- Ресторант/бюфет вагони - WR/BR 
- Бистра -ARKimbz 
- Спални вагони - WLAB 
- Фургони - DLm 
- Салонни вагони и специални вагони -S 
предназначени за ПЖПС. 
Той е основан през 1920 година и е лидер в областта на 
производство, поддръжка - ремонт и рециклиране на 
пътнически  и товарни вагони . Към момента, в завода се 
извършва поддръжка - ремонт на всички видове 



пътнически  и товарни вагони  в България. 
Този документ за обслужващо съоръжение е публикуван 
на www.rail-infra.bg 

1.2 Оператор на 
обслужващо 
съоръжение. 

 “ВАГОНЕН ЗАВОД-ИНТЕРКОМ” АД ,гр. Дряново 5370, 
 e-mail: vzintercom@mail.bg,  тел. 067672474. 

1.3 Период на валидност и 
процес на 
актуализиране. 

 Този документ се актуализира при необходимост. 

 
2. Услуги. 

 
2.1 Име на услугата.  http://vz-intercom.com - връзка към уебсайт, който 

предоставя цялата необходима информация на всички 
свързани с железопътните дейности услуги на 
територията на „Вагонен завод-Интерком”АД 
гр. Дряново. 

 
3. Описание на обслужващото съоръжение. 

 
3.1 Списък на всички 

инсталации. 
 Това обслужващо съоръжение се състои само от една 

инсталация и обхваща 2 486 м. индустриални коловози. 

3.2 Име на инсталация   Железопътна инфраструктура на „Вагонен завод-
Интерком”АД гр. Дряново. 

3.2.1 Местоположение.  Връзката с Републиканската пътна  мрежа се 
осъществява със  СОП-80 на км.155 +800 
GPS координати: 42°58’17 N / 25°28’34 E 
Гара Дряново. 

3.2.2 Работно време.  Работно време: 
- Понеделник - петък. 

3.2.3 Технически 
Характеристики. 

 7 маневрени коловоза с обща дължина 2 486 метра. 
Ремонтни канали за поддръжка на вагони 
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Технологични площи за различни нива на поддръжка на 
ПЖПС. 

3.2.4 Планирани промени в 
техническите 
характеристики. 

 Не се предвиждат промени в техническите 
характеристики на съоръженията. 

 
4. Такси. 

 
4.1 Информация за 

таксите. 
 Получаването на достъп до „Вагонен завод Интерком”АД  

е безплатно. Таксите са по договаряне с клиента. 

4.2 Информация за 
отстъпките. 

 Определени търговски отстъпки получават всички 
лоялни клиенти на завода, както и ЮЛ със сключен 
договор за поддръжка на ПЖПС 

 
5. Условия за достъп. 

 
5.1 Правни изисквания.  За достъп до „Вагонен завод –Интерком” АД  е 

необходим договор (устен или писмен). 

5.2 Технически условия.  В завода може да постъпва ПЖПС, вместващо се в 
габаритите, указани в UIC505. 

5.3 Самопредоставяне на 
свързани с 
железопътните 
дейности услуги. 

 http://vz-intercom.com - връзка към уебсайт, който 
предоставя цялата необходима информация на всички 
свързани с железопътните дейности услуги  

5.4 ИТ Системи  - Заявителите не са задължени да използват ИТ системи 
на оператора. 
 

 
6. Разпределение на капацитета. 

 
6.1 Исканията за достъп 

или услуги. 
 - Искането на достъп се осъществява писмено /по 

електронна поща или с писмо/, както и устно / по 
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телефона  или на място/ 
Минималното необходимо съдържание на всяка заявка 
за обслужване на единица ПЖПС е: 
-ползвател на ПЖПС 
-собственик на ПЖПС 
-вид и номер на ПЖПС 
-обем на желаната  услуга 

6.2 Отговор на заявките.  Отговорът на заявките може да бъде писмен или устен. 
Приоритетно се изпълняват заявките на заявители, 
сключили договори за поддържане на ПЖПС с „Вагонен 
завод-Интерком”АД гр.Дряново. 

6.3 Информация за 
наличния капацитет и 
временните 
ограничения на 
капацитета. 

 Информация за промени в техническите характеристики 
и за временни ограничения в капацитета на 
обслужващото съоръжение може да се получи на – 
http://vz-intercom.com . 
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