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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Актуалност на проблема 
Разработването и въвеждането в експлоатация на мониторингова система 

за контрол и управление движението на подвижен железопътен състав 
(ПЖПС) по железопътната инфраструктура в България е изключително 
актуално, както в научно отношение, така и в практико-приложен аспект. 
Проблемът притежава значимост и по отношение на очакваните ефекти от 
внедряването на системата по цялата железопътна мрежа на страната. 

Чрез внедряване на системите за мониторинг и контрол на ПЖПС в 
движение, в реално време се създават условия за непрекъснато обективно 
наблюдение на влаковата работа и техническото състояние на подвижния 
състав. В резултат на това се постига както обезпечаване на безопасността на 
превозите и предотвратяването на произшествия и инциденти, така и 
намаляване на разходите за поддръжка на железопътната инфраструктура и 
ПЖПС, осигуряване на равен достъп до железопътната инфраструктура, 
управление на капацитета, обективно определяне и събиране на реални 
инфраструктурни такси за ползване на жп инфраструктура, превозни такси и 
др. Формулирането, разглеждането и изследването на посочената 
проблематика, на основните принципи и подходи при моделиране и 
изграждане на система за контрол на ПЖПС в движение в националната жп 
мрежа на Р. България е важна стъпка от създаването на обща концепция, с 
оглед аргументиране необходимостта от изграждане на системата. От гледна 
точка на действащите европейски и национални нормативни актове в 
страната е необходимо системата да бъде изградена и експлоатирана от ДП 
„НКЖИ“, която управлява цялостната жп инфраструктура на страната. 

В потвърждение на важността и актуалността на разглежданата в 
дисертационния труд проблематика, може да се посочи, че водещи световни 
и европейски железопътни администрации (например Австрия, Германия, 
Холандия, Швейцария, САЩ, Австралия и др.) вече са изградили и 
експлоатират системи за мониторинг и контрол на ПЖПС в движение. 

Актуалността на тематиката се потвърждава от обстоятелството, че 
преобладаващата част от ПЖПС на ,,Холдинг БДЖ” ЕАД е с минимален 
остатъчен експлоатационен ресурс, а останалите железопътни превозвачи 
извършващи превози на товари експлоатират подвижен състав, който също 
не е нов. На железопътната инфраструктура съществуват отсечки с изтекли 
планови ремонтни срокове, което води до влошаване на техническото 
състояние и намаляване на проектните скорости. Изграждането на системи за 
контрол на влаковете и возилата в движение изключва субективния фактор 
поради голямата й чувствителност и осигуряване на оценка за техническото 
състояние на преминалите возила. Системата предоставя възможности за 
отчитане на динамичните сили, натоварващи механичната конструкция на 
ходовата част на ПЖПС, установяване на недопустими температурни 
режими на буксови лагерувания и спирачни елементи и др. От гледна точка 
на практическа приложимост, изследванията, моделите и анализите 
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представени в настоящия дисертационен труд, могат да бъдат използвани в 
бъдеще при избора на доставка, монтаж, експлоатация и поддръжка на 
системи за контрол на ПЖПС в движение, както и за обслужване на 
националната железопътна инфраструктура. 
Цел на дисертационния труд, основни задачи и методи за изследване 
Целта на дисертационния труд е на база изследване опита на водещи 

железопътни администрации, използващи мониторингови системи за контрол 
на ПЖПС, да се разработи и изследва модел на мониторингова система за 
управление и контрол на ПЖПС в движение по жп инфраструктура на 
България, експлоатирана и поддържана от ДП „НКЖИ”, като се изследват и 
оптимизират основните функции и параметри на системата и се определи 
местоположението на локалните контролни точки, йерархичната структура 
на системата и технологията за работа. 

Задачи, чрез решаването на които се работи за постигане на поставената 
в дисертационния труд цел: 

1. Анализ на изискванията на нормативните актове в Европейския съюз и 
на национално ниво за изграждане на системи за мониторинг и контрол на 
железопътната инфраструктура и в железопътните предприятия, както и 
управлението на безопасността в железопътния транспорт. 

2. Проучване опита на водещи световни и европейски жп администрации 
при използването на системи за контрол на влакове в движение. Провеждане 
на сравнителен технически анализ между различни системи по отношение на 
основни функции, параметри и технология на влаковата работа. 

3. Изследване и статистическа оценка за резултатите от експлоатацията на 
системи за контрол по железопътната мрежа на Р. България към момента 
(Зимница и Калотина). 

4. Изследване и определяне на основните принципи и подходи при 
моделиране и изграждане на система за контрол по националната жп мрежа. 

5. Разработване на модел на мониторингова система за нуждите на 
железопътната инфраструктура, експлоатирана и управлявана от ДП 
„НКЖИ”. Избор, изследване и оптимизиране на основни функции и 
параметри на системата, както и определяне местоположението на локалните 
контролни точки. 

6. Особености и изменения в графика за движение на влаковете и в 
технологията на влаковата работа след въвеждане в експлоатация на 
системата за мониторинг и контрол на влаковете в движение. Действия на 
персонала при възникване на аларми. 

7. Разработване на вариантни решения за изграждане на система за 
контрол по железопътната мрежа. Технико-икономически анализ за избор на 
оптимален вариант. 

8. Прогнозиране и оценка на ефективността на системата, както по 
отношение безопасността в железопътния транспорт, така и от гледна точка 
на ремонтните и експлоатационни разходи на управителя на железопътната 
инфраструктура и железопътните предприятия. 
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При разработването на настоящия дисертационен труд са използвани 
методите на наблюдението, статистическия анализ, сравнителен 
параметричен анализ, математическо моделиране, синтез, индукция, 
дедукция, технико-икономически анализ и др. 

Научна новост 
Изследването е иновативно за България, тъй като е първото по своя 

характер и обхват. В страните от Югоизточна Европа също е водещо, тъй 
като частични и с ограничен обем изследвания са провеждани единствено в 
Сърбия и Словения. Резултатите и изводите от тях са анализирани в 
дисертационния труд. Към момента съществува известен опит от използване 
на единични контролни точки на гарите Зимница и Калотина, а в процес на 
изграждане са такива по ОП „Транспорт“ – модернизация на жп участъци. 

Практическа приложимост 
Представеният дисертационен труд се отличава със значителна 

практическа полезност и възможност за внедряване на резултатите от 
изследването в националната жп инфраструктура. Внедряването на 
предложената от автора мониторингова система би допринесло, както за 
повишаване на безопасността на движение на влаковете, така и за намаляване 
на разходите за възстановяване на инфраструктурата след възникнали аварии 
и инциденти, и за повишаване на приходите на ДП „НКЖИ” вследствие 
контролните функции на системата. 

Апробация 
Резултатите от научното изследване са апробирани при изпълнение на 

договор за консултантска услуга с възложител ДП „НКЖИ” на тема: 
Предварително проучване и създаване на обща концепция, структура и 
обхват на система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен 
железопътен състав в движение. Изготвяне на финансово-технически 
анализ за внедряване на системата по железопътната мрежа, управлявана 
от ДП „НКЖИ”, за което е приложено Удостоверение за добро изпълнение. 

Публикации 
Основни постижения и резултати от дисертационния труд са публикувани 

в 2 статии в научни списания и 3 научни доклада, изнесени на международни 
научни конференции (1 в чужбина и 2 в страната). В 2 от публикациите по 
дисертационния труд, дисертантът е самостоятелен автор, а в останалите в 
съавторство с научния ръководител. 

Структура и обем на дисертационния труд 
Дисертационният труд е в обем от 165 страници, като включва увод, 4 

глави за решаване на формулираните основни задачи, списък на основните 
приноси, списък на публикациите по дисертацията и използвана литература. 
Цитирани са общо 105 литературни източници, като 54 са на латиница, 28 на 
кирилица, а 23 са интернет адреси. Работата включва общо 111 фигури и 26 
таблици. Номерата на фигурите и таблиците в автореферата съответстват на 
тези в дисертационния труд.   
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II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

ГЛАВА 1. Нормативни актове, регламентиращи въвеждането на системи 
за контрол на движението на ПЖПС по жп инфраструктура. Проучване 
опита на световни, европейски и националната жп администрации. 

1.1. Анализ на международните нормативни актове за мониторинг и 
контрол на железопътната инфраструктура 

Членството на България в ЕС предполага и изисква пълноценно 
функциониране на жп система на страната в рамките на единната Европейска 
транспортна система. Въпросите, свързани с изграждане на системи за 
мониторинг и контрол на жп инфраструктура и жп предприятия, както и 
управлението на безопасността в жп транспорт се регламентират в: 
 Директива ЕС 2001/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета За 

разпределяне на капацитета на жп инфраструктура и събиране на такси за 
ползване на жп инфраструктура и за сертифициране на безопасността; 
 Европейски стандарт EN 14363:2005 Железопътна техника. 

Изпитване на подвижен състав по характеристиките за приемане и 
експлоатационни характеристики. Изпитване в експлоатационен режим на 
работа и стационарни изпитвания; 
 Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, 

Относно безопасността на железопътния транспорт в Общността; 
 Директива 91/440/ЕИО Относно развитието на железниците в 

Общността (предоставя на железопътните предприятия определени права 
на достъп до международния железопътен транспорт); 
 Директива 95/19/ЕО на Съвета Относно разпределяне на капацитета 

на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на 
железопътната инфраструктура; 
 Европейски стандарт EN 50121-4: Railway applications - Electromagnetic 

compatibility. Part 4: Emission and immunity of the signalling and 
telecommunications apparatus; 
 Европейски стандарт EN 50126 Приложения в жп транспорта – 

определяне и демонстриране на надеждност, готовност, 
ремонтопригодност, безопасност (RAMS); 
 Европейски стандарт EN 50128 Приложения в жп транспорта – 

софтуер за железопътни управляващи и контролни системи; 
 Европейски стандарт EN 50129 Безопасност на електронните 

железопътни осигурителни системи; 
 Европейски стандарт EN 50159 Приложения в жп транспорта – 

телекомуникационна техника, осигурителна техника и системи за 
обработка на данни. 

1.2. Национални нормативни актове за управление на безопасността 
в железопътния транспорт 

С националните нормативни актове в България се определят условията и 
реда за създаване и управление на безопасността. Нормативните актове 
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отнасящи се за железопътната система обхващат и изискванията за 
безопасност като цяло, включително безопасното управление на 
железопътната инфраструктура и на трафика, както и взаимодействието 
между железопътните предприятия и управителя на жп инфраструктура. 

Безопасността в железопътния транспорт се осигурява чрез прилагане на 
национални правила за безопасност и общоприложими изисквания към 
участниците в железопътния транспорт, включително и чрез правилници и 
правила, приети от управителя на железопътната инфраструктура. 
Националните правила за безопасност са задължителни за управителя на 
железопътната инфраструктура, железопътните предприятия, и структурите 
извършващи дейности по проектиране, строителство, поддържане, ремонт и 
експлоатация на железопътната инфраструктура и/или превозните средства. 

Общите показатели, общите методи и общите критерии за безопасност се 
предлагат, допълват и изменят в съответствие с решенията на Европейската 
комисия за уеднаквяване на стандартите за безопасност. Изпълнителна 
агенция „Железопътна администрация“ (ИА „ЖА“) като национален орган по 
безопасност уведомява Европейската комисия за всички изменения и 
допълнения на националните правила за безопасност. В националните 
правила за безопасност се включват мерки и процедури, чрез които се 
предотвратява възникването на тежки железопътни произшествия. 

Развитието и подобряването на безопасността в железопътния транспорт 
се постига чрез: 

- внедряването на нови технологии, съоръжения и устройства; 
- усъвършенстване на съществуващите технологии, съоръжения и 
устройства; 

- непрекъснато развитие и подобряване на нормативната база; 
- постоянното повишаване на квалификацията на персонала; 
- даване приоритет за предотвратяване на тежки произшествия.  
При изследване на железопътната система по отношение на общите 

критерии за безопасност и общите методи за изчисляване на разходите при 
възникване на произшествие се въвеждат общите показатели за безопасност. 
Общите показатели за безопасност се събират, обработват и анализират от 
структурите за безопасност към управителите на железопътна 
инфраструктура и железопътните предприятия. Някои основни елементи, от 
които е изградена системата за управление на безопасността са: 

- Качествени и количествени критерии за поддържане и подобряване на 
съществуващото ниво на безопасност. 

- Процедури и методи за извършване на оценка на риска и въвеждане на 
мерки за контрол на риска. 

- Правила за разследване на железопътни произшествия и инциденти, 
съдържащи процедури, които гарантират, че произшествията, инцидентите и 
ситуациите, близки до инциденти, се докладват, разследват и анализират, и 
че се вземат необходимите превантивни мерки.  

- Споразумения за предоставяне на необходимата информация за 
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безопасност между управителя на железопътната инфраструктура и 
железопътните предприятия. Чрез системата за управление на безопасността 
се осигурява контрол на всички рискове, свързани с дейностите на 
управителя на железопътна инфраструктура и железопътните предприятия. 
Системата за управление на безопасността на управителя на железопътната 
инфраструктура отчита ефекта от въздействието от дейността на 
железопътните предприятия върху инфраструктурата и осигурява 
възможност на всички железопътни предприятия да осъществяват превози 
при спазване на изискванията на националните правила за безопасност. 

В съответствие с изискванията на Закона за железопътния транспорт 
(ЗЖТ) и Наредба № 59/5.12.2006г. за управление на безопасността в 
железопътния транспорт, координацията и контролът на безопасността в жп 
транспорт се осъществява от ИА „ЖА“. Наред с другите основни функции, 
агенцията разработва и предлага на министъра на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията проекти на нормативни актове 
за управление на безопасността в областта на жп транспорт. 

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията 
провежда държавната политика, с която определя дейностите, свързани с 
управлението на безопасността в железопътния транспорт. 

1.3. Системи за контрол на влаковете в движение, експлоатирани от 
водещи световни и европейски железопътни администрации 

В настоящия раздел са разгледани по-известните системи за мониторинг, 
които са намерили приложение в страните от и извън Европейския съюз. 
Разгледани и представени са основни функционалности, технически 
характеристики, предимства, пригодност за поддръжка на железния път и 
други основни параметри на системите. 

Система за мониторинг и контрол – „Gotcha Monitoring System“ 
Системата „Gotcha“ е система от отворен тип за мониторинг и определяне 

в качествено отношение на редица аспекти на подвижния железопътен състав 
в движение. Отвореният тип системи позволяват добавянето на различни 
модули от типа „Plug-and-Play”. Най-използваните модули от тази система са: 
 Модул за откриване на дефекти в колелата (Wheel Defect Detection); 
 Модул за измерване „теглото” на влаковете в движение (Weighing in 

Motion) и определяне на дефекти в колелата (техния кръг на търкаляне). 
Към системата могат да бъдат свързвани и други модули: 
 Модул за идентификация на отделните возила в състава на влака; 
 Модул за измерване звуковите емисии на влакови състави; 
 Модул за определяне състоянието на лагерите (буксите) на колоосите; 
 Модул за определяне състоянието на пантографите и др. 

Принцип на действие на системата „Gotcha“ 
При преминаване на влаков състав през точката за измерване, системата 

автоматично определя типа на возилото на база разстоянието между всяка 
колоос. Възможно е приложението на радио-честотна технология за 
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идентификация на всяко возило и неговия номер. Резултатите от 
измерванията автоматично се изпращат към централен сървър, заедно с 
идентификацията на возилото.  

Системни и експлоатационни параметри 
Системата „Gotcha“ е проектирана да работи при всеки тип железен път и 

трафик. Обхватът на експлоатационните параметри и изискванията включва: 
 Видове ПЖПС – системата може да измерва параметрите на всички 

видове железопътен състав и конвенционални влакови състави; 
 Инфраструктура – няма специални изисквания към инфраструктурата; 
 Скорост на движение –30 до 330 km/h; 
 Дължина на влаковия състав – няма ограничение в дължината; 
 Капацитет за обработка на осите –неограничен; 
 Разстояние между осите –работи с всякакво разстояние между осите; 
 Диаметър на колелата – от 200 до 1600 mm; 
 Температура на релсите – системата работи между –30° и +70°C. 

 
Фиг. 1.1 - Разположение на системата „Gotcha“ върху коловозите 

Функционалност на системата 
 Диагностика на колелата – за всяко колело от влаковия състав се 

извършва диагностика, базирана на комбинация от пикове в стойността на 
силата и средноквадратичната стойност на динамичната сила. Типовете 
повреди: окопавания, загуба на кръглост и полигонизация. 
 Междуосово разстояние и дължина на влаковия състав –автоматично се 

определя разстоянието между две оси за всеки преминаващ влаков състав с 
точност +/– 10 mm.  и цялата дължина на състава. 
 Самодиагностика – системата „Gotcha“ осигурява информация за 

състоянието си и е достъпна в реално време на локалния компютър, както и 
чрез отдалечен достъп. 

Четец идентификация 

Канал за окабеляване 

Gotcha сензори (G3QV) 

Кабели на проводниците 
(екранирани) 

(Съществуващи) напречни 
канали за свързване на 
сензорите и четците  

Канал за окабеляване 

Четец идентификация 

Шкаф с оборудване 
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Фиг. 1.4 - Системна интеграция 

Системи за мониторинг на ПЖПС, производство на фирмата “voestalpine 
SIGNALING Siershahn” GmbH 

Системите за мониторинг, произвеждани от фирмата voestalpine са 
разделени на модулен принцип.  
 PHOENIX MB – модул за откриване на загрети лагери (букси) и колела 

чрез многолъчева инфрачервена технология; 
 ATLAS FO – модул за откриване на дефекти по колелата и за 

определяне на теглото на железопътните возила; 
 DED – модул за откриване на обекти, които висят от екипажната част 

на железопътните возила и нарушават габаритната рамка в зоната на 
железния път. Този модул служи и за откриване на дерайлирали колооси от 
състава. 

Модул за откриване на загрети лагери (букси) и колела чрез 
многолъчева инфрачервена технология – PHOENIX MB 

Модулът PHOENIX MB идентифицира всички видове букси и спирачни 
системи, в експлоатация в международните железопътни системи, и 
надеждно откриват опасни стойности на температурата при скорости до 500 
km/h. 

 
Фиг. 1.7 - Обща концепция на PHOENIX MB 
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Фиг. 1.9 - Общо разположение на елементите на системата 

 

 
Фиг. 1.13 - Интерфейс на SCT софтуер 

Модул за прецизна диагностика на колелата и динамично измерване 
теглото на влаковия състав – ATLAS FO 

Новото поколение системи ATLAS FO, произведени от voestalpine, 
предоставят възможност за динамично определяне „теглото” на ПЖПС в 
движение, като едновременно с това извършват диагностика на всяко колело 
от състава за наличие на дефекти, като плоски места в кръга на търкаляне 
(окопавания), напластявания на бандажните профили и загуба на кръглост.  

Всяко дефектно колело се идентифицира при преминаването на състава и 
се генерират съответните доклади за състоянието. Освен за откриване на 
дефектирали колела, системата ATLAS FO се използва и като динамична 
железопътна везна – теглото на влаковия състав и неговото разпределение се 
определят при преминаването му. Това дава възможност своевременно да се 
определи дали съответния състав има неравномерно разпределен товар или е 
претоварен над допустимите норми.  

Софтуер за работа със системата ATLAS FO 
Маршрутна карта - може да се виждат всички точки, следени от 

системата. Всеки цвят и всеки символ има специфично значение. 

HBD-2

HBD-1

Посока на движение

SE Шкаф с електроника

RC Релсов контакт

HBD-1/2 Модул за нагрети лагери (букси)

HWD-1/2 Модул за нагрети колела

RC4 RC1

RC2

МОДЕМ

IPC

UPS

Нагревател

Сензор за
околна температура

GPS

Стоманен траверс

Списък�
на влаковете

Платка за
връзка Сканиращ модул

на линия / инсталиран

Статус на сензорния
модул

Режим на работа
на модулите

Направление
на движение

Потребител

Статус на релсовите
контакти

Визуализация на
преминавенто

Статус на CMS конектора

Шкаф
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Фиг. 1.20 - Примерна маршрутна карта 

Прозорецът на алармите е още един начин за уведомяване на потребителя. 

 
Фиг. 1.25 - Прозорец с детайли за аларма от системата ATLAS FO 

Система за регистриране на дерайлирали возила и откачено 
оборудване от екипажната част - DEDAT 

Интелигентно решение за 
регистриране на дерайлирали 
железопътни возила и откачено 
оборудване от екипажната им част, 
което нарушава габаритната рамка в 
зоната на железния път.  

Всички сензори на системата са 
идентични и се различават само по 
мерната единица. Акселерометрите в 
системата измерват ускорение от удари 
с големина до 500g.  

Прагът за задействане на аларма е 
конфигурируем и се избира според 
нуждите на клиента. Системата DEDAT 
позволява да се определи положението 
на обекта, задействал алармата. 
 
 

Система за диагностика на токоснематели - HERCULES 
Системата има възможност да измерва 2 пантографа, които са стандартно 

Фиг. 1.27 - Общ изглед на монтаж на системата 
DEDAT 

Фиг. 1.28 - Монтаж върху дървени или бетони 
траверси 

DED AT с вътрешна и външна детекция
(единични или двойни сензори за вътрешна детекция)

Свързване към терминал

Свързване към терминал
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оборудване за тяговия подвижен състав. Чрез релсови контакти системата 
има възможност да измерва скоростта на преминаване на съставите. 
Компютърна система прави автоматична оценка за състоянието на 
пантографа и подава алармени съобщения. 

 

Фиг. 1.30 – Общ измервателна схема и изглед на кабината с крайпътно оборудване 

Система за наблюдение на габаритни размери на влаков състав - PVS 
Предназначена за измервания на габаритните размери на влаковите 

състави. От създадения 3-измерен модел на влака, системата изчислява 
неговия профил и го сравнява с предварително запаметена стандартна 
габаритна рамка. При превишаване на стойностите, се задейства аларма.  

 

   

Фиг. 1.32 - Общ изглед на съоръжението за измерване и софтуера на системата PVS 

Софтуерът „Train Viewer“ е изключително интуитивен. На Фиг. 1.32 е 
даден пример на товарен автомобил, който нарушава габаритната рамка – 3-
измерен модел (1), профил на модела (2), снимка на проблемната област (3). 

Системи за мониторинг на железопътен състав Argos®  
Системите Argos® осигуряват непрекъснато и независимо наблюдение на 

товарите, поведението на железопътните возила в движение, както и 
откриването на дефекти в техните колела – загуба на кръглост, плоски места 
(окопавания) и др. Основните предимства на системите Argos® са: 
 Лесен монтаж и експлоатация; 
 Модулната система гарантира икономически ефективни решения – 

възможни са и обновявания; 
 Максимална възможна точност при нормални скорости на движение на 

влаковите състави (до 300km/h). 

Модул за откриване на дефекти в колелата на железопътните возила и 
определяне на вертикалното натоварване в колелата - Argos® 

Модулът Argos Instant измерва динамичните сили, с които преминава-
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щите возила натоварват горното строене на железния път. По този начин се 
определя теглото на влаковия състав и неговите отделни возила (локомотиви 
и вагони). Динамичните сили предоставят информация относно дефекти в 
колелата на возилата, например локални плоски петна (окопавания) и други. 
Модулът Argos WIM (динамична везна) определя състоянието на 
натоварените возила при номинална скорост на движение. Това дава 
възможност за осъществяване на контрол върху заявеното и актуалното 
натоварване на возилата. 
Таблица 1.1 - Характеристики на мониторингови системи Argos 

 Instant Instant HP WIM OOR 

Диаметър на 
колелото 

300 до 2000 mm 

Осово натоварване 800 kg до 40 метрични тона - 

Идентификация на 
возилата 

Всички видове железопътни возила 

Измервания при 
скорост на движение 

5 до 300 km/h 40 до 300 km/h 

Клас на точност 
Тегло на състава 

3% 1% - 

Клас на точност  
Тегло на возило 

5% 3% 
1% (до 100 km/h) 
2% (над 100 km/h) 

 

Дефекти в колелата Измерване на база динамични сили 

Точно определяне на дефектите 

 ΔR под 0.01 mm, 0.05 mm 
функционална точност, 0.1 mm за 
индивидуално измерване 

 Плоски места над 30 mm 
 Полигонизация, от 2ри до 32ри ред 

Изместване на товара 
и усукване 

Ляво/дясно, отпред/отзад, диагонално 
 

Условия на работа 
(клас на защита IP67) 

Температура от -30°С до +75°С, предназначено за суровите условия на железопътните превози. 
Системата е защитена от: 

 Фин прах, лед и сняг, удари от дребни камъни (от баластовата призма) 
 Химически продукти (сяра, масла, фосфати), изпускани от влаковете 
 Специфични за железния път електромагнитни влияния 

За определяне на теглото и динамичните сили, системата разчита на 
сензори, изпълнени на тензометричен принцип измерват огъването на 
релсите при преминаване на железопътното возило. Системата използва 
сензори за ускорение и патентована технология за измервания с висока 
точност за определяне на отклонението от кръглост на колелата (фиг.1.34).  

 
Фиг. 1.34 - Общо изглед на монтаж на сензори за измерване дефектите в колелата 

Модулът за измерване поведението 
на возилата непрекъснато измерва 
хоризонталните и вертикалните сили, 
за да определи риска от дерайлиране на 
возилото при движението му в прави 

Фиг. 1.38 - Измервани трептения на возилата 
чрез системата Argos RBM 
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участъци (нестабилност, галопиране) и в криви (напречни сили в зоната на 
контакт между колелото и релсата и сили, причиняващи изместване на 
релсите).  

Таблица 1.3 - Характеристики на системата Argos RBM 
 RBM Straight – прав участък RBM Curve – криви 

Скорост на движение До 120 km/h При 200 km/h До 120 km/h При 200 km/h 
Тегло на състава 1% 2% 1% 2% 
Тегло на возилото 1.5% 2% 1.5% 2% 
Натоварване на ос 2% 3% 2% 3% 

Вертикална сила в контакта 
колело-релса – квазистатична 

3% 5% 3% 5% 

Вертикална сила в контакта 
колело-релса – динамична 

3% 5% 3% 5% 

Изместване на товара и 
усукване 

Ляво/дясно, отпред/отзад, диагонално 

Пълна хоризонтална 
(направляваща) сила в 
контакта колело-релса 

2.5% 2.5% 

Хоризонтални сили в контакта 
колело-релса 

4% 4% 

Динамична хоризонтална сила 
в контакта колело-релса 

5% 5% 

Ъгъл на атака ±20 mRad ±20 mRad 

Специални характеристики 

 Оценка на поведението на возилата и риска от дерайлиране 
 Непрекъснато измерване на динамични направляващи сили и 

натоварване на колелото 
 Ранно откриване на надвишаване на прагови стойности 
 Не възпрепятства поддръжката на железния път 

Система за идентификация на ПЖПС – RAIL READER RFID-AVI-System 
Системата предоставя безконтактен способ за идентифициране на 

железопътни возила в движение. Возилата се оборудват с RAIL-Tag RFID 
транспондер, който изпраща информация към крайпътно устройство. 

 

  
Фиг. 1.41 – Общ изглед на монтиран RAIL-READER и комуникационна схема 

Система за откриване на прегрети букси и колела FUES-EPOS 
Съоръжение за наблюдение температурата на лагерите и спирачките на 

колелата на железопътния подвижен състав. 

 
Фиг. 1.72 – Принцип за измерване на температура на лагери (букси) 
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Системата FUES-EPOS се характеризира със следните предимства: 
 Надеждно сработване на алармата; 
 Постоянна наличност; 
 Много точни измервания; 
 В състояние да засича различни типове лагери на колоосите; 
 Акуратно разграничаване между дисковите и калодкови спирачки. 
 Монтажа спестява пространство и енергия, като устройството е лесно 

за поддръжка и благосклонно към околната среда и инфраструктурата; 
 Значително намалява времето за смяна на измервателните точки или за 

поддръжка със своя компактен дизайн, характерен за EPOS модулите; 
 Висока гъвкавост по отношение на различни системни конфигурации; 
 Възможност за отдалечена диагностика на оборудването; 
 Откриване на повредени лагери, спирачки или колела. 

1.4. Технически сравнителен анализ на функциите и параметрите на 
внедрени системи за контрол (Check Point) 

Сравнителният анализ позволява, отчитайки широкия спектър на 
параметри и възможности на предлаганите на световния пазар 
мониторингови системи, да бъдат избрани концепция, модел и базови 
параметри и функции на системата, подходяща за България. 

Таблица 1.8 - Сравнение на използвани системи „Check Point“ по основни функции 

 

1.5. Статистическа информация и оценка на резултатите, регистрирани 
от системите за контрол по жп мрежата на Р. България до момента 

В периода от 2010 до 2012 г., по главната линия Пловдив – Стара Загора – 
Бургас, в района на гара Зимница са експлоатирани две мониторингови 
системи за подвижен състав в движение. Системата ТК 99 имаше 
предназначението да открива загрети лагери (букси), колела и спирачки. 

Наименование GOTCHA® LASCA& 

MATTILD® MULTIRAIL® ARGOS® Zugkontrollei
nrichtungen RailBAM® MERIDIAN®

Произход Хонландия Германия Германия Австрия Швейцария
Съединени 
щати, 
Австралия

Австралия

Година 2000г. 2001г. 2001г. 2004г. 2005г. 2001г. 2004г.
Раб. скорости на движ.: ПЖПС / (влакова 
композиция)

от 15 до 350 km/h от 1 до 350km/h
от 10 до 40 
km/h

от 5 до 300 
km/h

 - 
от 30 до 180 
km/h

от 0 до 80 
km/h

Сензори (брой, вид)
8 -12 оптично-
влакнести 
(OPUS44)

12бр. лазерни 
сензора

8 - 14 
сензора

14бр.
2бр. Q-зони ; 
4 темп. 
сензора

WCM; TBOGI; 
WheelSpec;

16 фото-
електрични 
сензора

Възможност за монтаж на релси тип:
UIC54; UIC60; 
BV50;

без 
ограничение

 -  -  -  -  - 

Измервани дължини: ПЖПС / (влакова 
композиция)

до 1600m  -  - min 700mm  - 
без 
ограничение

 - 

Измервани брой оси: ПЖПС / (влакова 
композиция)

до 500бр. да  - 
32 за отделно 
ПЖПС

 - до 1500бр. до 500бр.

Гранично разстояние между осите: 
ПЖПС / (влакова композиция)

от 0.7 до 24m  -  -  -  - да  - 

Диаметър на колелата
от 330 до 
1600mm

 -  - 
от 300 до 
2000mm

 - да  - 

Температура на околната среда от -40 до +50*C до -45*C
от -50 до 
+70*C

от -30 до +75*C  - 
тропичен 
климат

 - 

Точност на измерваното тегло
3%(30-70km/h), 
(5%70-350km/h)

2 - 3%(min 
100N)

0.5% от 
общото тегло

1 - 2% от 
общото тегло

 -  - от 1 до 5%

Точност на измерваната скорост 0.5km/h  -  - 0.5km/h  -  -  - 

Система за разпознаване на ПЖПС / 
(влакова композиция)

AVI Tags
ZLV-Bus ; AEI-
Tagreader; 
SOFIS;

да RFID да RFID  - 
AEI - tags; 
AVI - tags;

да RFID

Време за съставяне на готовия протокол 1min 2min  - 5sec  - 5 - 15 min  - 

Вид на готовия протокол
XML / Network 
TCP(IP)

FTP; XML; 
GSV; SAP/ISI;

HTML; text; XML  - 
XML / 
Network 
TCP(IP)

HTML; text;

Вид на телекомуникационна връзка
GSM-(R)-GPRS, 
Ethernet, Dual-up

Intranet; 
Internet; ISDN 
връзка;

LAN / 
кабелна

LAN direkt; 
GSM / UMTS

 - Internet
wireless / 
кабелна

Захранващо напрежение
230V AC 50Hz; 
24V (110V)DC

230V AC 50Hz  - 
9-40V AC; 230V 
AC

 - DC / AC  - 
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Предназначението на системата G2000 бе да измерва натоварването на ос и 
върху индивидуалните колела за преминаващите влакови състави. На база 
протоколи, изготвени от служители на железницата в района, въз основа на 
получени от мониторинговите системи алармени съобщения, е направен 
статистически анализ на възникналите предпоставки за дефектиране на 
подвижния състав. Отчитайки факта, че данните от ОПБ на България са на 
база цялата жп мрежа и целия подвижен състав, а данните от 
мониторинговите системи са за един участък от главна линия и подвижния 
състав, преминал от там, може да се направи заключението, че при 
евентуално разположение на диагностични пунктове на ключови точки от 
железопътната мрежа, цялостният ефект по подобряване на състоянието на 
железопътната инфраструктура и подвижния състав ще е значим и 
неоспорим.  

Таблица 1.13 - Обобщение на връзките между причините за произшествия и последиците от тях, 
действия за постигане на положителен ефект и намаляване разходите за поддръжка на жп мрежата и 

подвижния състав 

Причини Негативни ефекти и рискове 
Действия по 

поддръжка/подновяване 
Повреди на 
возилата/железния път 
 Счупена релса 
 Деформирана релса 

Недобро взаимодействие 
между возилата и железния 
път 
 Възкачване на колелото 
върху релсата 

 Увеличаване на 
междурелсието в 
следствие от износване 

 Измятане/обръщане на 
релсата 

 Напречна нестабилност 
на возилата 

 Преустановяване 
движението в части от 
железопътната мрежа 

 Закъснения на влаковете 
 Загуби за бизнеса 
 Ремонт и подмяна на 
участъци от железопътната 
мрежа 

 Загинали и ранени пътници 
 Други 

 Практики по надеждно 
инспектиране на 
инфраструктурата и 
подвижния състав 

 Инсталиране на защита на 
релсите 

 План за правилна поддръжка 
на колелата 

 Оптимизация на ресорното 
окачване на подвижния 
състав 

 Насока на вниманието към 
мениджмънта на 
взаимодействието между 
подвижния състав и 
железния път 

 

ГЛАВА 2. Принципи и подходи при моделиране и изграждане на система 
за мониторинг и контрол на ПЖПС в движение. 

2.1. Съществуващо положение, преди изграждане на системата за 
мониторинг и контрол на ПЖПС в движение 

Към настоящия момент, по националната железопътна мрежа на България 
няма изградена цялостна система за мониторинг и контрол на параметри на 
ПЖПС в движение. Експериментално са експлоатирани единични контролни 
точки (Зимница и Калотина), а в процес на изграждане са локални контролни 
точки по някои от проектите по ОП „Транспорт“, като например 
модернизацията на железопътния участък Септември – Пловдив, по проект 
„Електрифициране на жп линия Пловдив – Свиленград и обновяване на 
коридори ІV и Х. Сигнализация, телекомуникации и системи SCADA за 
цялата линия”, се изграждат локални контролни точки (фиг.2.2) с детектори 
на нагрети букси при км. 227+228 (Димитровград - Ябълково), при 



18 
 

км.238+239 (Димитровград - Нова Надежда), при км. 236+100 в посока 
Хасково (km 3+722 линия 4), км. 302+000 (Свиленград - Капъкуле), км. 
291+181 (Свиленград – Любимец - фиг.2.3) и в участъка Пловдив – Крумово. 
 

 
Фиг. 2.1 Оптични трасета по железопътната мрежа на България - участък Септември – Пловдив 

В междугарието Димитровград ЮЖ – Драгоман се експлоатират 2 
компонента на контролна точка, а именно „Atlas” (модул за откриване на 
дефекти по колелата и за определяне на теглото на железопътните возила по 
колела) и “Phoenix” (модул за откриване на загрети лагери, букси и колела 
чрез многолъчева инфрачервена технология), произведени от „Voestalpine“. 

В периода от 2010 до 2012 г. в експлоатация на железопътната 
инфраструктура са се намирали системите TK 99 (система за откриване на 
загрети лагери (букси) и спирачки) и G2000 (система за измерване на 
натоварването на ос върху индивидуални колела – „динамична везна“). в 
междугарието Стралджа – Зимница на двупътен участък. 

2.2. Изследване на основните принципи при моделиране на системата за 
контрол на ПЖПС в движение 

Проведеното задълбочено предварително проучване за функционалните 
възможности на изградените и функциониращи подобни системи в Европа, 
Северна Америка и Австралия, позволи да бъде направен анализ по 
отношение техническите характеристики и себестойността им. На база на 
наличната информация е направена класификация на подсистемите въз 
основа на най-важните им функции като:  
 идентификация по номер на возилото, контрол на габарит, дължина, 

цялост на композицията и др.;  
 аларма “дерайлиране”, неравномерно натоварване на ос, разпределение 

на натоварването между колелата;  
 динамична компонента на силовото взаимодействие между ПЖПС и 

железния път;  
 измерване на температурата на лагерния възел на колелото;  
 измерване на температурата на елементи от спирачната система на 

возилата (дискова и калодкова спирачка). 
Икономически обоснованото изграждане на мрежа от подобни 

диагностични системи се предшества от съставянето на цялостен теоретичен 
модел, отразяващ както необходимият минимум приоритетни функции така и 
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бъдещите насоки за модернизация, усъвършенстване и развитие. Необходимо 
е да се формира обща представа за предназначението на компонентите от 
системата и предложението е това да се осъществи на база групиране според 
изследвания или според контролирания параметър (фиг. 2.4), а именно:  
 подсистема, осъществяваща разпознаване на ПЖПС от състава на 

композициите с контролиран параметър идентификационен номер;  
 подсистема, контролираща механичното взаимодействие с 

контролиран параметър сила;  
 подсистема, отчитаща термичните промени във важни елементи от 

спирачната система и ходовата част с контролиран параметър температура. 
Разпознаването или идентификацията на ПЖПС може да се направи 

посредством радиочестотни тагове, монтирани на рамата на талигите или 
чрез сканиране на регистрационния UIC номер. 

 

 
Фиг. 2.4 - Йерархична структура на мониторинговата система по категории параметри 

 
Фиг. 2.5 - Примерна схема за организацията на диагностичния поток от данни 

Стандартът EN:14363 определя допустимите нива на експлоатационните 
характеристики за ПЖПС, т.е. граничните им стойности, които могат да 
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бъдат измервани, с оглед да се гарантира в максимална степен сигурност на 
движението, приемлива големина на възникващите ускорения и минимално 
усложняване на инфраструктурата. За целта е направен преглед и критичен 
анализ и в съответствие с нормативните изисквания се предлага принципна 
схема за изграждане на мониторинг на силовото взаимодействие ПЖПС-
железен път, показана на фиг. 2.6. 

 
Фиг. 2.6 Принципна схема за мониторинг на силовото взаимодействие ПЖПС-железен път 

2.3. Определяне на основните принципи и подходи при моделиране на 
системата за контрол на ПЖПС 

Анализиран е опита на железопътните администрации на съседни 
държави от югоизточна Европа, притежаващи сходни характеристики на 
железопътната инфраструктура с тази на Р. България (Словения и сърбия). 

Изискванията по отношение избора на локация за монтаж на 
диагностични пунктове на Словенските железници са посочени по-долу. 
Диагностичните пунктове не могат да се монтират на всяко място от 
железопътната мрежа, където някога е имало инцидент или има вероятност за 
възникване на такъв. След възникването на инцидент, относително лесно се 
определя оптималната позиция на диагностичния пункт и минимизиране на 
загубите от конкретния случай. Този емпиричен метод обаче не е 
икономически целесъобразен. На практика съществуват два подхода за 
определяне местоположението на диагностичните пунктове – подход, 
ориентиран към конкретната линия и подход, ориентиран към цялата 
железопътна мрежа.  

Моделът за избор на локация за разполагане на диагностични пунктове на 
Сръбските железници е разгледан и анализиран по-долу. За икономически 
най-целесъобразната система за поддръжка е важно да се използва 
динамична информация или данни в реално време, които да захранват 
оптимизационен модел за планиране на дейностите. Моделите за планиране 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ И

КАРТИНА НА НАТОВАРВАНЕТО НА ПЖПС В

ДВИЖЕНИЕ

ПАРАМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА ФИЗИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ

 ФОРМИРАЩИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО ПЖПС – ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ

ДИАГНОСТИЧНА СИСТЕМА МОНТИРАНА

НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ СЪСТАВ

ДИАГНОСТИЧНА СИСТЕМА МОНТИРАНА

НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ

ТЕЗОМЕТРИЧНА 
ПОДСИСТЕМА

ТЕРМОГРАФИЧНА
ПОДСИСТЕМА

АКСЕЛЕРОМЕТРИЧНА
ПОДСИСТЕМА

etc...

ПОДСИСТЕМА
ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ПОДСИСТЕМА
ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ТЕЗОМЕТРИЧНА 
ПОДСИСТЕМА

АКСЕЛЕРОМЕТРИЧНА
ПОДСИСТЕМА

etc...СИЛОВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПЖПС – ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ

СИЛОВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПЖПС – ЖЕЛЕЗЕН ПЪТ

ТЕРМОГРАФИЧНА
ПОДСИСТЕМА

ИЗМЕРВАНЕ
 НА ОТНОСИТЕЛНАТА МИНИДЕФОРМАЦИЯ

 НА ЧУВСТВИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ
 ОТ ГОРНОТО СТРОЕНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ

ИЗМЕРВАНЕ
 НА УСКОРЕНИЕТО ПОРОДЕНО ОТ ДИНАМИЧНИ СИЛИ

ФОРМИРАЩИ БЪРЗОПРОТИЧАЩИ ПРОЦЕСИ НА  ПРОСТРАНСТВЕНИ МИНИПРЕМЕСТВАНИЯ 
НА РЕЛСАТА И ЕЛЕМЕНТИ ОТ ГОРНОТО СТРОЕНЕ НА ЖЕЛЕЗНИЯ ПЪТ
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на поддръжката могат да са различни оптимизационни методи, но със сходни 
резултати, които да се използват в процеса на планиране за различен период 
от време. Модернизацията на поддръжката на товарните вагони в Сръбските 
железници, заедно с ремонт на инфраструктурата, е процес, целящ 
подобряването на товарните превози и тяхната ефективност и 
конкурентоспособност на пазара. За постигане на приоритетите за развитие и 
подобряване на поддръжката на товарни вагони е важно да се анализира 
влиянието на различни параметри по отношение на техническото и 
работното състояние на вагоните, броят на отказите и надеждността.  

2.4. Оптимално използване на инфраструктурата в етапа на 
експлоатация, при осъществяване изграждането на системата за 
мониторинг и контрол 

Предложената в разработката нова инфраструктура, представляваща 
комплексна система за мониторинг и контрол на параметрите на ПЖПС в 
движение на жп мрежа на Р. България, ще бъде ефективно и рационално 
използвана, като по-важните мерки, които гарантират това са: 
 заложената в изследването модулна йерархична структура на системата 

за мониторинг и контрол на параметрите на ПЖПС в движение, обезпечава 
както висока степен на надеждност и безотказност на системата, така и 
непрекъснат технологичен контрол над регионалните поделения на ДП 
„НКЖИ”, отговарящи за изправността и работата на гарите и възлите; 
 отговорностите и задълженията на обслужващия персонал могат бъдат 

регламентирани чрез допълване на длъжностните им характеристики и по 
този начин да се упражнява непрекъснат контрол върху изпълнението чрез 
предоставяните от системата най-съвременни електронни технологии, 
работещи в реално време;  
 гарантирано ще се изключи влиянието на субективния фактор върху 

работата на системата и многократно ще се повиши безопасността на 
движение; 
 ще се усъвършенства и модернизира системата за управление на 

движението, като се гарантира сигурност и по високо ниво на безопасност на 
железопътните превозите; 
 ще се предотвратят железопътните произшествия и инциденти със 

значителни материални щети, човешки жертви и допълнителни разходи за 
възстановяване на железопътната инфраструктура. 
 
ГЛАВА 3. Модел на мониторингова система за нуждите на 
железопътната инфраструктура. Особености и изменения в управление 
движението на влаковете след въвеждане в експлоатация на системата 
за мониторинг и контрол. 
3.1. Разработване на модел на мониторингова система, съответстващ на 
нуждите на железопътната инфраструктура в Р. България 

В процеса на моделиране и изграждане на системата от ключово значение 
е решаването на следните по-важни концептуални въпроси: 
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1. Основни функции на системата като цяло и на конкретните локални 
точки, разположени по жп мрежата. 

2. Йерархична структура на системата, свързване на компонентите, 
информационни и управляващи потоци от данни в реално време. Технология 
на работа на системата. 

3. Място на разполагане на контролните точки: 
а) гранични гари на националната жп инфраструктура; 
б) влакообразуващи/разпределителни гари; 
в) възлови гари; 
г) профилни гари; 
д) входни точки на железопътната инфраструктура за големи 
товародатели; 

е) междинни гари по основни и натоварени железопътни участъци; 
ж) в близост до тунели и мостови съоръжения с голяма дължина; 
з) гари, разположени на железопътната мрежа с налични вагоно-
ревизорски участъци. 

4. Система за разпознаване на всяка единица ПЖПС в състава на 
преминаващия влак по номер – оптична или радиочестотна. 

5. Видове сензори (принципи на измерване) и техни основни параметри – 
обхват, точност, чувствителност, бързодействие и др.: 

а) сензори за сила към релса (варианти за тип релси S 49 или UIC 60). 
Важен е въпросът за избор на необходим брой сензори в нишката за да се 
регистрира цяла разгъвка на пътя за 1 оборот на колелото. Определяне на 
статичното и динамичното натоварване; 

б) сензор за ускорение (3 – мерен) за детекция на периодични отклонения 
от кръглост по повърхнината на търкаляне на колелата (примерен праг на 
генериране на аларма от ±0,1 mm до ±0,3 mm, респективно определени 
гранични стойности на вертикалното ускорение); 

в) сензори за измерване на температура – например инфрачервен 
термограф; 

г) всички сензори да бъдат свързани с локалния компютър на всяка 
локална точка с достатъчно бърз интерфейс; 

д) обработката на резултатите от измерването да се извършва след 
преминаване на влака и да се генерира рапорт/протокол до компютъра на 
централно диспечерско ръководство (ЦДР). 

6. Технология, алгоритми и процедури за работа на всяка локална точка 
на системата, включително избор на гранични/прагови нива на генериране на 
аларми (предупредителни или аварийно опасни).  

7. Технология на вземане на решения от ЦДР и отстраняване  на 
неизправни возила, ремонт по необходимост, претоварване и т.н. 

8. Обработка на статистическата информация по видове отклонения и 
повреди (аларми) и генериране на периодични технически отчети. 

9. Финансов модул – пресмятане размера на инфраструктурните такси 
(опционално и на превозните такси) и изпращане към финансовите звена на 
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инфраструктурния оператор, на железопътните предприятия – превозвачи и 
към товародателите. 

10. Интерактивна информационна система за определяне на 
местоположението в реално време на всяка отделна единица ПЖПС, 
респективно на всеки товар (възможност товародателя да следи движението 
по мрежата на всеки свой товар) и т.н. 

11. Периодична проверка, калибриране и сертифициране на сензорите и 
измервателните системи във всяка една локална точка на системата. 

12. Телекомуникационна връзка за предаване на данни от контролните 
точки към централен диспечерски пункт – например по оптичната мрежа на 
ДП „НКЖИ“ или по GSMR или др. 

 
фиг. 3.1.б Структурен модел на системата за мониторинг и контрол на ПЖПС в движение по 

железопътната мрежа, управлявана от ДП „НКЖИ“ 

3.2. Избор и изследване на основните функции и параметри на 
мониторинговата система за контрол 

Основни функции на отделна локална контролна точка от системата: 
1. Разпознаване на ПЖПС по индивидуален номер чрез радиочестотна 

технология. 
2. Измерване вертикалното натоварване на всяко колело чрез 

тензометрична или фибро-оптична технология, чрез което се реализира: 
 отчитане превишаването на допустимото натоварване на ос; 
 отчитане превишаване на договореното натоварване на отделните 
единици ПЖПС; 

 отчитане неравномерността на натоварването между колелата и осите; 
 откриване на небалансирани ПЖПС. 

3. Детекция на периодични отклонения от кръглост по повърхнината на 
търкаляне на колелата (напластяване, окопаване и др.). 

4. Детекция за превишение на гранични температури в: 
 буксов лагерен възел; 
 триеща повърхност на спирачна система (калодкова или дискова); 
 повърхнина на бандажен профил. 

5. Телекомуникационна връзка за предаване на данни от локалните 
контролни точки към регионален и/или централен диспечерски пункт. 

3.3. Определяне местоположението и локалните контролни точки на 
карта на железопътната инфраструктура. 
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Фиг. 3.2 - Разположение на локалните контролни точки по железопътната мрежа на България 

За нуждите на системата по железопътната мрежа на страната са 
необходими 21 на брой локални контролни точки, разположени по 
вътрешната жп мрежа и 7 на брой гранични контролни точки, т.е общият 
брой на точките е 28. Начинът на свързване на отделните контролни точки с 
комуникационните канали на железопътната администрация до голяма 
степен зависи от тяхната локация и наличието на оптични трасета в района.  
Таблица 3.2. Разположение на контролните точки и контролираните в точките параметри/функции 

Гранични контролни точки 

Контролна 
точка № 

Междугарие Участък 
Контролирани 

параметри (функции 
в контролна точка) 

Забележка 

1.1 Видин товарна – РП Капитановци Еднопътен 
- идентификация; 
- прегряти букси; 
- натоварване; 

 

1.2 Гюргево – Русе разпределителна Еднопътен 
- идентификация; 
- прегряти букси; 
- натоварване; 

 

1.3 Българово – Айтос Двупътен 
- идентификация; 
- прегряти букси; 
- натоварване; 

 

1.4.а Свиленград – Капъкуле Еднопътен 
- идентификация; 
- прегряти букси; 
- натоварване; 

Изгражда се 
в момента 

1.4.б Свиленград – Любимец Еднопътен - прегряти букси;; Изгражда се 

1.5 Кулата – Промахон Еднопътен 
- идентификация; 
- прегряти букси; 
- натоварване; 

 

1.6 Драгоил – Драгоман Еднопътен 
- идентификация; 
- прегряти букси; 
- натоварване; 

 

 
Контролни точки по вътрешната жп мрежа 

Контролна 
точка № 

Междугарие Участък 
Контролирани 

параметри (функции в 
контролна точка) 

Забележка 

2.1 Илиянци – Курило Двупътен 
- идентификация; 
- прегряти букси; 
- натоварване. 

 

2.2 Мездра юг – Мездра Двупътен 
- прегряти букси; 
- прегр. спирачки; 
- натоварване. 
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2.3 Синдел разпределителна – Разделна  Двупътен 
- идентификация; 
- прегряти букси; 
- натоварване. 

 

2.4 Синдел разпределителна – Юнак Еднопътен 
- прегряти букси; 
- прегр. спирачки; 
- натоварване. 

 

2.5 Павликени – Ресен Двупътен 
- прегряти букси; 
- прегр. спирачки; 
- натоварване. 

 

2.6 Горна Оряховица – Джулюница Двупътен 
- прегряти букси; 
- натоварване. 

 

2.7 Самуил – Висока поляна Еднопътен 
- прегряти букси; 
- натоварване. 

  

2.8 Зимница – Стралджа Двупътен 
- прегряти букси; 
- прегр. спирачки; 
- натоварване. 

 

2.9 Калояновец –  Стара Загора Двупътен 
- прегряти букси; 
- прегр. спирачки; 
- натоварване. 

 

2.10 Златица –  Пирдоп Еднопътен 
- идентификация; 
- натоварване. 

 

2.11 Антон –  Пирдоп Еднопътен 
- идентификация; 
- натоварване; 
- прегряти букси. 

 

2.12 Тулово –  Дъбово Двупътен 
- прегряти букси; 
- прегр. спирачки; 
- натоварване. 

 

2.13 Септември – Пазарджик Двупътен  Изгражда се 
2.14 Стамболийски – Тодор Каблешков Двупътен  Изгражда се 

2.15.а Димитровград – Ябълково Двупътен - прегряти букси. Изгражда се 

2.15.б Димитровград – Нова Надежда Двупътен - прегряти букси. Изгражда се 
2.15.в Димитровград – посока Хасково Еднопътен - прегряти букси. Изгражда се 

2.16 Тракия – Скутаре Еднопътен 
- прегряти букси; 
- прегр. спирачки; 
- натоварване. 

 

2.17 Искър – Казичене Двупътен 
- натоварване; 
- прегряти букси. 

 

2.18 Дяково – Дупница Еднопътен 
- прегряти букси; 
- прегр. спирачки; 
- натоварване. 

 

2.19 Пловдив – Крумово Двупътен - прегряти букси. Изгражда се 

Таблица 3.3. Числови параметри на системата за контрол на ПЖПС в движение 

10 броя с функция за идентификация 

20 броя с функция за натоварване в колелата и окопани бандажи 

20 броя с функция за прегряти букси 

8 броя с функция за прегряти спирачки 

10 броя двупътни участъци 

21 общ брой на новите точки 

6 брой на граничните точки 

3 брой на диспечерските центрове 

10 брой на новите точки на двупътен участък 
 

3.4. Изменения в графика за движение на влаковете и в технологията на 
влаковата работа след въвеждане в експлоатация на системата за 
контрол и мониторинг на ПЖСП в движение.  

Изменения в ГДВ и в технологията на влаковата работа след въвеждане в 
експлоатация на автоматизирани системи за наблюдение на влаковете в 
движение по жп мрежа на настоящия етап не се предвиждат. Промени в 
разписанието на даден влак биха настъпили в случай, че в локална точка на 
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системата за контрол и мониторинг се регистрират отклонения в 
контролираните параметри на преминаващия подвижен състав. В случай, че 
отклоненията са такива, че вагонът или вагоните с отклонения не могат да 
продължат движение, същите следва да бъдат извадени от състава на влака в 
първата попътна на движението на влака гара. Маневрата на влаковете се 
извършва по сега действащите нормативни актове за извършване на 
маневрена дейност. В този случаи промените на разписанието на влака се 
извършват съгласно действащите и в момента нормативни документи, 
регламентиращи работата в железопътния транспорт, както и съгласно 
подписаните между ДП „НКЖИ“ и всеки един от лицензираните 
железопътни превозвачи „Правила за отчитане на закъсненията на 
международните товарни влакове, директните товарни влакове, локалните 
товарни влакове, маневрените влакове и изолираните локомотиви”. 

3.5. Видове аларми. Действия на персонала при възникване на аларми. 
Генерираните от системата алармени събития/съобщения е необходимо да 

бъдат обработвани по одобрени от ДП „НКЖИ“ оперативни правила и 
процедури. Алармите могат да бъдат разделени в три групи: 

1. Индикация – не са необходими действия 
2. Предупреждение – движение с ограничаване на скоростта 
3. Критична аларма – изисква незабавно спиране и отстраняване от 
състава на неизправния ПЖПС. 

Необходимо е всяка аларма да съдържа следните данни: 
 дата и час на преминаване на ПЖПС през контролната точка; 
 име или номер на контролния пост (локална точка от системата); 
 направление на движение; 
 посока на движение; 
 брой аларми във влака (по отделни единици ПЖПС и конкретно за 

всеки номер на вагон или локомотив, по оси и по колела); 
 околна температура;  
 скорост на движение (преминаване) през контролната точка; 
 дължина на влака; 
 брой на осите в състава на влака; 
 описание и тип на алармата. 

Най-общо технологията на работа при регистрирана критична аларма е: 
 Дежурният ръководител движение уведомява влаковия диспечер; 
 Локомотивният машинист проверява на място техническото 

състояние на ПЖПС; 
 Ако ПЖПС може да продължи да се движи се придвижва до 

първата гара, на която е осигурено техническо лице за извършване 
на технически преглед. 

3.6. Изводи от действието на системата за мониторингов контрол, 
влияеща на ГДВ и влаковата работа в гарите. 

Съгласно базовите регламентации в чл. 1 и чл. 3 на ЗЖТ, техническото 
експлоатиране на системата следва да се осъществява от ДП „НКЖИ”. 
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Предлага се системата да се изгради като радиална структура, която съдържа 
локални контролни точки и регионален (РДП) и/или единен център. Данните, 
събирани при преминаване на ПЖПС през контролните точки, да се 
изпращат в подходящ протокол/формат към регионален и/или единния 
център, чиито основни функции са вземане на оперативни решения, 
архивиране на данните, изготвяне на статистически справки и др. В процеса 
на поетапно изграждане на системата ще функционират РДП, а след 
изграждането на цялостната система или на съответен етап от нея, ще се 
осъществява свързване към единния център на системата. Предлага се 
системата да се експлоатира и поддържа от ДП „НКЖИ”. Единният център 
(ЕЦ), в който ще постъпва обобщената информация за преминали влакове, 
регистриране на аларми и др., ще е позициониран в поделение „Управление 
движението на влаковете капацитета”. Възможен е вариант с междинни звена 
между РДП и ЕЦ, като например това са регионалните поделения УДВГД – 
София, Горна Оряховица и Пловдив. Предложената в изследването нова 
инфраструктура, представляваща система за мониторинг и контрол на 
параметри на ПЖПС в движение, ще бъде ефективно и рационално 
използвана, като по-важните мерки, които гарантират това са: 
 Заложената модулна йерархична структура на системата за 

мониторинг и контрол на параметри на ПЖПС в движение обезпечава както 
висока степен на надеждност и безотказност на системата, така и 
непрекъснат технологичен контрол над РДП на ДП „НКЖИ”; 
 Отговорностите и задълженията на обслужващия персонал в 

поделенията ще бъдат разписани в техните длъжностни характеристики и ще 
се упражнява непрекъснат контрол върху изпълнението, чрез предоставяните 
от системата най-съвременни електронни технологии, работещи в реално 
време. Напълно ще бъде изключено влиянието на субективния фактор върху 
работата на системата и многократно ще се повиши безопасността на 
железопътните превози; 
 Ще се усъвършенства и модернизира технологията на превозната 

работа в съответствие с най-новите изисквания в сектора на железопътния 
транспорт; 
 Ще се предотвратят железопътни произшествия със значителни 

материални щети, човешки жертви и разходи от материални щети за 
възстановяване на железопътната инфраструктура и ПЖПС. 

3.7. Модел на надеждността и безопасността на превозите 
За по-голяма прегледност и яснота е представен пример с използване на 

един от контролираните от системата параметри (недопустимо нагряване на 
буксите на ПЖПС). В зависимост от заложената функционалност в 
контролните точки по избран маршрут, е отчетено комплексното влияние на 
конкретните функции (контролирани параметри) върху общата надеждност и 
безопасност на превозите по маршрута.  

В жп транспорт опасността в преобладаващата част от случаите възниква 
по време на движение. Само движещият се състав може да предизвика 
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инцидент. Може да дерайлира или да се сблъска с друг състав, с пътно 
транспортно средство на прелез, да се удари в някакво препятствие, насип от 
свлачище, паднали камъни и др. Следователно, за да се предотврати 
опасността, е необходимо движението да бъде спряно. Но движението е 
фундаментална функционална характеристика на жп транспорт. От тази 
гледна точка, функционалност и безопасност се изключват взаимно. 

Как може да се реши противоречието „функционалност – безопасност?” - 
Като влакът се движи, докато участващите в управлението на движението 
системи са изправни. Щом възникне отказ, свързан с безопасността, 
подвижният състав трябва да бъде спрян. Това свойство се разпростира и 
върху системите с отговорност за безопасността на железопътното движение 
(Safety Critical Systems). Има ли в тях отказ, той трябва да предизвика 
спиране или намаляване на скоростта под допустимата. За да се синтезират 
такива устройства, предварително се дефинира изискването (критерия) за 
желано поведение след отказ. След възникване на отказ, некоректният 
изходен сигнал или последователността от състояния и изходни сигнали са 
недопустими (опасно поведение) по този критерий. От тази гледна точка 
отказите се делят на опасни (критични), които предизвикват поведение, 
противоречащо на (в разрез с) критерия, и защитни (подкритични), когато е 
осигурено безопасно (защитно) състояние (Safe State), хармонизиращо 
поведението с критерия. 

Устройствата със защитно поведение след отказ са известни като 
безопасни след отказ Fail-Safe. Такова Fail-Safe поведение невинаги е 
възможно и целесъобразно. То е приложимо към част от отговорните 
технологични процеси: в железопътния транспорт, в охранителната техника, 
в някои военни системи, в някои процеси на химията, металургията и 
ядрените централи, но в редица други е неприложимо. Важен критерий е 
значението на риска. Рискът е мярка за възможните загуби от нежеланото 
събитие (инцидент), чието настъпване е вероятно.  

Р иск  

Б езо па сн о ст       О пасн о ст  

Г ранич ен  ри ск  

 
Фиг. 3.5 Риск и безопасност 

Безопасността (Safety) е съхранимост, отсъствие на недопустим риск. 
Безопасността не може да се гарантира абсолютно, колкото и мерки да се 
вземат. Защото опасността hQ  не е равна на нула. Винаги съществува някаква 
опасност. Въпросът е дали тя е приемлива и допустима. Приемливата 
стойност на опасността може да е различна в различни случаи и в зависимост 
от различни приложения на Safety Critical Systems. Следователно, може да се 
говори за нива на допустима опасност (приемлива безопасност) - Safety 
Integrity Level = SIL).  
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Според стандарта EN 50126 има 4 нива на достатъчна безопасност, 
допустимата вероятност dQ при които има стойности: 
SIL1 : dQ = 610.1  ;  SIL2 : dQ = 710.1  ;  SIL3 : dQ = 810.1  ;  SIL4 : dQ = 910.1              (3.1) 

където: dQ - допустима вероятност за отказ (случване на опасно събитие). 
Интегрираното ниво на сигурност SIL се дефинира като относително ниво 

на редукция (намаляване) на риска от аварийни повреди на технологично 
оборудване, осигурено чрез система за сигурност (безопасност). Колкото 
допустимото по безопасност ниво e по-високо, толкова по-строги изисквания 
се поставят към него, т.е., допустимата вероятност трябва да е по-малка. Един 
влаков маршрут трябва да бъде осигурен по SIL4. Едно разпускане на влаков 
състав в разпределителната гара може да е с ниво SIL1. 

Щом са налице количествено установени норми, начинът по които са 
постигнати те няма значение. При управление на отговорни технологични 
процеси, в които за Safety Critical устройствата е възможно да се дефинира 
критерий за желано следотказово поведение, може да се окаже правилно това 
да са Fail-Safe устройства. Управлението на железопътното движение в 
традиционния случай се извършва на две нива: 
 долно ниво, чрез: 

 гарови централизации, които осигуряват дистанционно управление 
на железопътните съоръжения и принудителните взаимозависимости 
между тях така, че се осигурява безопасността на нарежданите 
маршрути; 
 междугарови блокировки, чрез които се осигурява интервали на 
влаковото движение в междугарията; 
 бордовите устройства за управление на локомотивите; 
 автоматичните прелезни устройства, осигуряващи безопасността на 
прелезите и т.н.; 
 системите за откриване на нагрети букси, контрол на габарита и др. 

 горно ниво, изградено над тези устройства: 
 чрез диспечерски контрол като средство на влаковия диспечер; 
 диспечерските централизации;  
 възлови гарови централизации;  
 централизации за управление на съседни гари и др. 

Частта от информацията, която има оперативен характер, се обработва и 
пренася на горното ниво. Централният пост на диспечерското управление не 
е Safety Critical. В класическата жп осигурителна техника проблемите на 
безопасността се решават на долното ниво, непосредствено свързано с 
железопътното движение. 

Системите от горното ниво са функционално специфични, тъй като 
трябва да решават задачи на диспечерското управление на железопътното 
движение, но без да са Safety Critical, тъй като към тях не се предявяват 
претенции за безопасност.  
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Модел и Експериментални резултати 
Общият модел на железопътната система се описва чрез следните 

математически изрази: 
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където:  
)(tP  – функция на надеждността (вероятността за безотказна работа) на 

съответната система, когато е представена като последователна логическа 
структура; 

)(1 tp  - вероятност за безотказна работа на един елемент в системата; 
t – времето, за което се изследва дадена система; 
m – брой на изследваните елементи; 
n – няма такъв компонент в горната формула; 

i
  – интензивност на отказ на компонент i; 

pF  – функция на работоспособност; 

гsK  – коефициент на готовност на система S; 

гiK  – коефициент на готовност на даден компонент от система S; 

i
  – интензивност на възстановяване след отказ на даден елемент. 

Тези изрази описват надеждността на последователно свързани системни 
елементи и отразяват съответно общата надеждност на системата и 
коефициента и на готовност. В случая е използван модел на невъзстановима 
система, тъй като се търси поведението на системата до първи отказ. 

Изследването се провежда до първи отказ поради факта, че при 
възникване на отказ при нагряване на буксите, движението: 

 спира поради откриване и регистриране на съответния отказ, което 
съответства на преминаване на системата в защитен режим; 

 възниква опасно събитие, при което системата спира в резултат на 
опасен отказ. 

Създаването на модела се основава на използване на следните елементи, 
свързани последователно в надеждностно отношение: 
 Надеждност на железен път - Параметърът се използва за да се въведе 

влиянието на текущото състояние на железния път върху общата надеждност 
на системата.  
 Надеждност на системите на осигурителната техника - Параметърът 

се използва за да се следи поведението на системите за осигурителна техника 
по пътя на даден вагон. Тези системи контролират движението на влака и 
отговарят за привеждането на цялата система в защитно състояние при 
откриване на отказ от съответния клас, за който е дефинирана предварително 
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стратегия за безопасно следотказово поведение. 
 Надеждност на системите за комуникации - Системите за 

комуникации са от съществено значение, защото отговарят за пренасянето на 
сигнала от позицията, в която е открита съответната неизправност до мястото 
в системата, където ще се вземе решение за спиране на движението и 
привеждане на системата в състояние, съответстващо на предварително 
дефинираните стратегии за безопасно следотказово поведение. 
 Надеждност на оператора на системата - Надеждността на оператора 

на системата фигурира условно в настоящото изследване. Целта е да се 
отчете възможността за възникване на човешка грешка, която да доведе до 
неправилно разпознаване на сигнала за откриване на неизправност. В този 
случай отговорността се поема от човешкия фактор и е налице реална 
вероятност за възникване на опасни откази. 
 Вероятност за наличие на влаково движение - Отчита наличието на 

влаково движение. При липса на такова, системата няма как да генерира 
опасни откази. 
 Вероятност за повреда на вагон - Вероятността за повреда на вагон 

отчита събитието „нагряване на букса” или друга неизправност и е пряко 
зависимо от изминатия пробег от съответния подвижен състав. 

 Септември 
- Пловдив 

Разстояние, 
km 

Надеждност 
железен път 

Надеждност 
осигурителна 

техника 

Надеждност 
комуникации

Надеждност 
на оператор

Вероятност 
за наличие 
на влаково 
движение 

Вероятност 
за повреда 
на вагон 

Кумулативно 
натрупване на 
вероятности 

Контролиращо 
устройство за 
нагрети букси 

1 Гара 
Септември 1 0,9999 0,9999 0,80 0,5 0,40 0,896900 0,9999850 0,00 

2 Септември - 
Пазарджик 16 0,9984 0,9999 0,80 0,5 0,40 0,896800 0,9999700 0,00 

3 
Гара 

Пазарджик 1 0,9999 0,9999 0,80 0,5 0,40 0,896700 0,9999690 0,00 

4 
СП и ПР 
Пазарджик 1 0,9999 0,9999 0,80 0,5 0,40 0,896600 0,9999600 0,00 

5 Пазарджик - 
Огняново 9 0,9991 0,9999 0,80 0,5 0,40 0,896500 0,9999850 1,00 

6 Гара Огняново 1 0,9999 0,9999 0,80 0,5 0,40 0,896400 0,9999840 0,00 

7 
Огняново - 

Стамболийски 10 0,9990 0,9999 0,80 0,5 0,40 0,896300 0,9999700 0,00 

8 гара 
Стамболийски 1 0,9999 0,9999 0,80 0,5 0,40 0,896200 0,9999690 0,00 

9 
Стамболийски - 

Тодор 
Каблешков 

9 0,9991 0,9999 0,80 0,5 0,40 0,896100 0,9999850 1,00 

10 гара Тодор 
Каблешков 1 0,9999 0,9999 0,80 0,5 0,40 0,896000 0,9999840 0,00 

11 
Тодор 

Каблешков - 
Пловдив 

9 0,9991 0,9999 0,80 0,5 0,40 0,895900 0,9999700 0,00 

12 ТПС - Прослав 1 0,9999 0,9999 0,80 0,5 0,40 0,895800 0,9999690 0,00 

13 гара Пловдив 1 0,9999 0,9999 0,80 0,5 0,40 0,895700 0,9999680 0,00 

 

В жълтите полета на табл.3.4 е показано местоположението на монтираните 
системи за откриване на нагрети букси. Промяната на надеждността, 
съответстваща на движението на даден подвижен състав в определения 
участък от железопътната мрежа е показана на следващата фигура: 
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Фиг. 3.6 Промяна на надеждността, съответстваща на движението на ПЖПС 
в участъка Септември - Пловдив 

 
ГЛАВА 4. Вариантни решения на система за контрол по железопътната 
мрежа. Оптимален технико-икономически вариант. Оценка на 
безопасността на движение и на ефективността на системата. 
4.1. Изследване и анализ на модела на мониторингова система по 
железопътната инфраструктура в Р. България 

Изследването на модела на системата, описан в предходната глава, има за 
цел постигане на баланс между функционалността на системата и нейната 
обща цена. При избрани общо 28 броя локални контролни точки, от които 21 
са, разположени по вътрешната жп мрежа и 7 контролни точки в граничните 
преходи, в зависимост от трафика/натоварването и местоположението е 
избран наборът от функции за всяка точка (таблица 3.1.). Водещото 
съображение за решаването на тази задача е да се гарантира ефективността 
на цялостната система при балансирана цена. Залагането на пълния набор от 
функционалности във всяка локална контролна точка би повишило 
изключително много крайната цена на системата за контрол и мониторинг на 
ПЖПС в движение. 

Анализът на предложените в таблица 3.2. числови параметри на 
предложената система за контрол на ПЖПС в движение показва, че: 

1. само в около 48 % от точките се реализира функцията „идентификация 
на ПЖПС по номер”; 

2. в около 95 % от точките се реализира функцията „измерване на 
натоварването в колелата и откриване на окопани/напластени бандажи”; 

3. в около 95 % от точките се реализира функцията „установяване на 
прегряти букси”, като няма пълно съвпадение на тези контролни точки с 
посочените в т.2.; 

4. само в около 38 % от точките се реализира функцията „установяване на 
прегряти спирачки”; 

5. около 48 % от точките са разположение на двупътни жп участъци; 
6. на база налична информация за реализиращите се в момента проекти от 

ДП „НКЖИ” се установява, че изграждането на 7 контролни точки е 
заложено в изпълняваните проектите по ОПТ (функционалността им е 
заложена в сключените договори за изпълнение), т.е. оставащите 21 точки 
подлежат на анализ и избор на местоположение и функционалност; 

7. предвид утвърдения и действащ ГДВ и управление на влаковата работа 
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по железопътната мрежа на страната, заложената в разработения модел 
тристепенна йерархична структура е единствената възможна; 

8. предвиденото в модела създаване на Единен център (ЕЦ), в който от 
трите регионални центрове (РЦ) ще постъпва обобщената информация за 
преминали влакове, аларми и др., и който се предлага да се намира в 
поделение „Управление движението на влаковете и капацитета” (УДВК) към 
ДП „НКЖИ”, ще позволи централизирано натрупване и обработка на цялата 
статистическа информация от работата на системата.  

По отношение на т.нар. гранични пунктове (таблица 3.1.), във всички 
локални точки са заложени функциите: „идентификация на ПЖПС по 
номер”, „измерване на натоварването в колелата и откриване на 
окопани/напластени бандажи” и „установяване на прегряти букси”. 
Изключение е само точката 1.4.б Свиленград – Любимец, но тя е в 
непосредствена близост до точката 1.4.а Свиленград – Капъкуле, която е 
почти с пълна функционалност. В случая е следван принципът да не се 
дублират функции на точки, които са разположени в непосредствена близост 
една от друга (така или иначе тези точки вече се изграждат в изпълнение на 
проект по ОП „Транспорт” 2007-2013 г.). Аналогична е ситуацията с точките 
2.15.а Димитровград – Ябълково, 2.15.б Димитровград – Нова Надежда и 
2.15.в Димитровград – посока Хасково.  

Друг важен принцип, на който е базиран предложения модел на системата 
за контрол и мониторинг на ПЖПС в движение, е разполагането на 
контролни точки със заложена функция „установяване на прегряти спирачки” 
в непосредствена близост до т.нар профилни гари или на скоростни трасета.  

От гледна точка на най-общото структуриране на модела на системата за 
контрол и мониторинг на ПЖПС в движение, от изключително значение е 
избрания и предложен в модела принцип на модулност на системата. При 
бъдеща промяна на трафика, товарооборота или други съществени фактори и 
обстоятелства и възникнала необходимост както за изграждане на нови, 
непредвидени в модела контролни точки, или необходимост в допълване на 
функционалността на конкретна точка с нови функции, това на практика е 
напълно възможно и не изисква значителни инвестиции, време и други 
ресурси. 

4.2. Технико-икономически анализ за избор на оптимален вариант. 
Настоящият технико-икономически анализ е изготвен на база: 
 предложените в изследването технически параметри и функции на 

системата в локалните контролни точки и на архитектурата на цялостната 
система по железопътната мрежа, управлявана от ДП „НКЖИ”; 

 получени три оферти от водещи европейски производители на 
системи за контрол и мониторинг на ПЖПС в движение, и компоненти 
(модули) на системите. 

Избраните и предложени в изследването основни функции на системата в 
локалните контролни точки са: 
1. радиочестотна идентификация на ПЖПС (RFID); 
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2. измерване на тегло по колела при скорости на преминаване до 160 км/ч; 
3. откриване на окопани / напластени бандажи; 
4. откриване на прегряти букси; 
5. откриване на прегряти спирачки (калодкови и дискови). 

В изследването се предлагат като допълнителни функции на системата в 
граничните локални контролни точки да бъдат заложени и: 
1. контрол на габарит (габаритна рамка);  
2. контрол на пантографи; 
3. контрол на бандажи; 
4. контрол на дерайлиране. 

При разработването на технико-икономическия избор на оптимален 
вариант на системата е следвана логическата последователност: 

 определяне на общите инвестиционни разходи, за цялата система от 
всички точки (устройства за контрол), като обща стойност; 

 определяне на инвестиционните разходи само за новопредложените 
точки (устройства за контрол) по настоящото изследване; 

 определяне на разходите за експлоатация на системата; 
 определяне на приходите от системата; 
 анализ на търсенето; 
 избор на оптимален вариант; 
 преценка за осъществимост; 
 основни изисквания и ограничения. 

При изпълнение на изследването от ДП „НКЖИ” са предоставени три 
индикативни ценови предложения1 от следните европейски производители: 

1. Progress Rail Inspection & Information Systems GmbH (FUES EPOS 
System with options); 

2. Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (Wayside Train Monitoring Systems 
Argos); 

3. „Фьосталпине ФАЕ София” ООД (подсистеми: PHOENIX и ATLAS). 

Определяне на общите инвестиционни разходи, за цялата система от 
всички точки (устройства за контрол), като обща стойност 

От предоставените от ДП „НКЖИ” данни за изпълнявани към момента 
проекти за изграждане на локални контролни точки по националната 
железопътна мрежа, може да бъде определен размера на инвестиционните 
разходи за точки по вече възложени и реализиращи се проекти: 

Таблица 4.3 Цени за изграждащи се контролни точки на системата 

Контролна точка 
в гара: 

Цена за 
доставка 
в УВЕ 

Цена за  
инсталиране  

в УВЕ 

Цена за точка 
в УВЕ 

Димитровград 159 682 18 591 178 273 

Свиленград 127 702 19 753 147 454 

Крумово 75 249 19 919 95 168 

Обща цена в УВЕ: 420 895 

                                                 
1 С оглед спазване изискването за запазване на търговска тайна, цени са в Условни Валутни Единици (УВЕ) 
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На база данните от технико-икономическия анализ може да се определи 
индикативна стойност на общите инвестиционни разходи, за цялата система 
в зависимост от избора на вариант, както следва: 

Таблица 4.4 Общи инвестиционни разходи за цялата система 

№ 
Фирма производител /доставчик 

на Check-point системи 
Цена без ДДС в 
УВЕ - Вариант 1 

Цена без ДДС в 
УВЕ - Вариант 2 

1 2 3 

1 
Progress Rail Inspection & Information 
Systems GmbH 

5 055 001 7 261 718

2 
Hottinger Baldwin Messtechnik 
GmbH, Train Monitoring Systems 
Argos 

4 493 709 7 712 338

3 
„Фьосталпине ФАЕ София” ООД, 
PHOENIX MB и ATLAS FO 

3 975 261 5 667 817

В горната таблица са представени общите инвестиционни разходи за 
системата при два основни варианта.  

Вариант 1 - системата съдържа 21 контролни точки на еднопътен 
участък. Към общите цени за всяка от фирмите производител/доставчик на 
Check-point системи, редуцирани със 7% отстъпка за Progress Rail Inspection и 
Hottinger Baldwin Messtechnik е добавен размера на инвестиционните разходи 
за точки по вече възложени и изпълняващи се проекти (420 895 УВЕ) и по 
този начин са получени цените на системата при закупуване от съответния 
производител в колона № 2 на таблица 4.4. 

Вариант 2 - системата съдържа 21 контролни точки, от които 10 на 
двупътен участък и 11 на еднопътен участък. Към общите цени за всяка от 
фирмите производител/доставчик на Check-point системи, редуцирани със 7% 
отстъпка за Progress Rail Inspection и Hottinger Baldwin Messtechnik е добавен 
размера на инвестиционните разходи за точки по вече възложени и 
изпълняващи се проекти (420 895 УВЕ) и по този начин са получени цените 
на системата при закупуване от съответния производител в колона № 3 на 
таблица 4.4. 

Определяне на инвестиционните разходи само за новопредложените 
точки (устройства за контрол) по настоящото изследване 

Като се изхожда от посоченото по-горе, за изграждането на система с 
нови 21 контролни точки се очаква инвестиционните разходи (в зависимост 
от избора на вариант) да бъдат както е показано в таблица 4.5. В таблицата са 
представени общите инвестиционни разходи само за новопредложените 
точки (устройства за контрол) по настоящото изследване за системата при 
два основни варианта.  

Вариант 1 - системата съдържа 21 контролни точки на еднопътен 
участък. В колона № 2 на таблица 4.5 са представени цените за всяка от 
фирмите производител/доставчик на Check-point системи, а в колона № 4 на 
таблица 4.5 са цените, редуцирани със 7% отстъпка за Progress Rail Inspection 
и Hottinger Baldwin Messtechnik, т.е. по описания начин са получени цените 
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на системата при закупуване от съответния производител. 
Вариант 2 - системата съдържа 21 контролни точки, от които 10 на 

двупътен участък и 11 на еднопътен участък. В колона № 3 на таблица 4.5 са 
представени цените от колона № 13 на таблица 4.2 за всяка от фирмите 
производител/доставчик на Check-point системи, а в колона № 5 на таблица 
4.5 са цените, редуцирани със 7% отстъпка за Progress Rail Inspection и 
Hottinger Baldwin Messtechnik, т.е. по описания начин са получени цените на 
системата при закупуване от съответния производител. 

Таблица 4.5 – Инвестиционни разходи само за новопредложените точки (устройства за контрол) 

№ 
Фирма производител 
/доставчик на Check-

point системи 

Обща цена за 
системата 

при 21 точки 
на еднопътен 
участък, в 

УВЕ без ДДС 

Обща цена за 
системата 

при 21 точки, 
от които 10 
на двупътен 
участък, в 

УВЕ без ДДС 

Цена с 
отстъпка 7% 
на еднопътен 
участък, в 

УВЕ без ДДС 

Цена с 
отстъпка 7% 
на двупътен 
участък, в 

УВЕ без ДДС 

  1 2 3 4 5 

1. 
Progress Rail Inspection & 
Information Systems 
GmbH 

4 982 909 7 355 723 4 634 106 6 840 822

2. 
Hottinger Baldwin 
Messtechnik GmbH, Train 
Monitoring Systems Argos 

4 379 370 7 840 261 4 072 814 7 291 443

3. 
"Фьосталпине ФАЕ 
София" ООД, PHOENIX 
MB и ATLAS FO 

4 171 550 5 246 921 - - 

Определяне на разходите за експлоатация на системата 
Системата за контрол и мониторинг на ПЖПС в движение е изцяло 

автономна и автоматизирана и не изисква обслужващ персонал. Разходите за 
експлоатация се свеждат до незначителен разход за електрическо захранване 
и минимален разход за сервизен персонал, който извършва следгаранционно 
поддържане, периодична проверка на компонентите на системата и на 
техническото оборудване на телекомуникационния канал за предаване на 
данни. Предаването на данни ще се осъществява чрез използване на 
стандартна IP - базирана технология за комуникация чрез оптична Ethernet 
технология през т.нар. затворена сигнализационна мрежа, собственост на ДП 
„НКЖИ”. Разходите за ползване на тази собствена мрежа и от системата за 
мониторинг и контрол на параметри на ПЖПС в движение, доколкото 
основното предназначение и функции на мрежата са други, също се оценяват 
като незначителни и пренебрежимо малки.  

Определяне на приходите от системата 
Използването на системата за мониторинг и контрол на параметри на 

ПЖПС в движение не изисква допълнително заплащане от железопътните 
предприятия или от товародатели, дотолкова доколкото работата на 
системата не предоставя допълнителна услуга за клиентите на управителя на 
железопътната инфраструктура. От гледна точка на технологията на 
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използване на системата (напр. реагиране след „вдигане” на флаг за аларма) е 
актуален въпросът: кой отстранява евентуалната неизправност, възникнала 
на ПЖПС? При наличието на 10 ÷ 12 лицензирани железопътни предприятия 
в страната и перспективата за допускане и на други чуждестранни такива, ще 
бъде необходимо да се предвидят ревизионни коловози/пунктове, в които 
квалифициран и оторизиран персонал да отстранява неизправностите. Тази 
дейност може да носи приходи на ДП „НКЖИ”, но възможността за това 
трябва да бъде нормативно регламентирана. Също така, чрез използване на 
наличната в системата информация за местоположението на всяка единица 
ПЖПС (идентифицирана по уникалния си номер при преминаване през 
контролната точка), е възможно на товародателите и превозвачите да бъде 
предложена допълнително заплащана услуга за предоставяне на текуща 
информация за местоположението, както на влакови състави, така и на 
конкретни товари в реално време. Разходите за предоставяне на тази услуга 
ще бъдат незначителни, но от нея ДП „НКЖИ” може да реализира 
допълнителни приходи. По своя смисъл, работата на системата гарантира по-
висока безопасност на движение, намаляване на експлоатационните разходи, 
както за управителя на железопътната инфраструктура – ДП „НКЖИ”, така и 
за железопътните предприятия и на евентуалните разходи за възстановяване 
на инфраструктурата след възникнали аварии и инциденти (в повечето 
случаи техният размер е много голям), което има характер на косвени 
приходи от предотвратени щети. 

В обобщение следва да се посочи, че не се очаква системата да носи 
значителни финансови приходи, освен в по-горе описаните случаи когато се 
извършва ремонт по необходимост (при опасни аларми, непозволяващи 
движението на неизправен ПЖПС) и предоставяне на актуална информация 
за местоположението на ПЖПС. 

Анализ на търсенето 
По последни данни от ИА „Железопътна администрация”, посочени в 

„Таблица с изпълнение на Общи показатели за безопасност (ОПБ) за периода 
2006 - 2013г.”, икономическото въздействие на всички железопътни 
произшествия (т.е. разходи за материални щети по ПЖПС и 
инфраструктурата) за посочения 8 – годишен период е средногодишно в 
размер на 638 252 лева. Ако се приеме хипотеза, че в резултат от 
изпълнението на проект за изграждане на система за мониторинг и контрол 
на параметри на ПЖПС в движение по националната железопътна мрежа на 
Р. България, 80 % от тези произшествия биха били предотвратени, то тогава 
би се получил средногодишен ефект от 510 601 лева. Като абсолютен 
показател, броят на произшествията за този 8 – годишен период е 1017 броя, 
а средногодишно те са били около 127. При същата хипотеза за 
предотвратяване на 80 % от произшествията, би следвало да се прогнозира 
средногодишно намаление на техния брой с около 102. 

Като база за приемане на горната хипотеза е използвана наличната 
статистическа информация от дългогодишната експлоатация на 2 локални 
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контролни точки по националната железопътна мрежа на Република 
България, разположени съответно в района на гара Калотина и в района на 
гара Зимница (конкретни данни вече са посочени по-горе в изследването).  

Данни и анализ на предотвратените евентуални произшествия, инциденти 
и ситуации близки до инциденти, открити от експлоатираната контролна 
точка в района на гара Зимница бяха вече представени по-горе в 
изложението. Същите дават основание, на база резултатите от 
експлоатацията на изпробвана за определен период система, да се направи 
прогноза, че очакваният ефект от изграждането на проектираните 
съоръжения (системата за контрол на ПЖПС в движение) е значителен. За 
изследвания период от 2010 г. до 2012 г. само в точката „Зимница” са 
регистрирани общо 270 броя аларми, от които 88 броя за прегряти букси, 137 
броя за прегряти спирачки и 45 броя за претоварени/неправилно натоварени 
вагони. Освен очаквания ефект по отношение повишаване безопасността на 
движение, намаляване на експлоатационните разходи и на евентуалните 
разходи за възстановяване на инфраструктурата след възникнали аварии и 
инциденти, се очаква и значителен ефект по отношение повишаване 
приходите на ДП „НКЖИ” вследствие контролните функции на системата за 
теглото на превозените товари, а от там и за събираните 
инфраструктурни/превозни такси.  

Избор на оптимален вариант 
От съображения за целесъобразност и ефективност на работата на 

системата, след определяне броя и разположението на локалните контролни 
точки, са направени анализ и предложение в аспект вариантност от гледна 
точка на обхвата на функции на всяка конкретна точка (дали да се 
контролират всички параметри или само нагрети букси, спирачки, 
неравномерно натоварване на ПЖПС и/или др.). От технологична гледна 
точка, вариантът с пълно оборудване (всички контролирани параметри във 
всяка точка на системата) притежава същественото предимство, при 
оптимално избран брой точки и разположение по мрежата, да се постигне 
максимален ефект от нейната работа, но неговата стойност е най-висока. 
Именно по тази причина от посочените варианти в таблица 4.5 се предлага 
вариант 2. В предлаганите гранични контролни точки (1.1 ÷ 1.6) може да се 
препоръча вариантът с контрол на всички параметри, като допълнително в 
тези точки се добавят модули за: контрол на габарит (габаритна рамка), 
контрол на пантографи и контрол на бандажи (отклонения от формата на 
колелата). Изборът на препоръчителен вариант е направен на база оценка и 
анализ на следните по-значими критерии: 
 пълно съответствие с изискванията на националното и Европейско 
законодателство; 

 максимална безопасност за управителя на жп инфраструктура и 
операторите (превозвачите); 

 оптимални инвестиционни разходи; 
 поетапно (модулно) изграждане на системата; 
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 минимални разходи за експлоатация и поддръжка на системата и др. 
 мотивация за алтернативни варианти в проекта на системата или липса 
на такива; 

 варианти на набора от услуги. 

Таблица 4.6 Избор на вариант 

Вариант 
Стойност,  
в УВЕ 

Рискове Предимства Недостатъци 

Във всички 
контролни точки се 
извършва контрол на 
всички параметри 
(всички функции) 

Минимална: 
6 434 634 

 
Максимална: 

7 859 096 

Невъзможност да се осигури 
пълното финансиране 

Гарантира пълна 
безопасност за жп 
инфраструктура и 
операторите. Съответства 
на всички нормативни 
документи 

Сравнително висока 
стойност, като при 
минималната стойност 
не се реализират всички 
функции на системата и 
няма интегриран 
диспечерски център на 
системата (3бр.) 

Вариант 1 - 
системата съдържа 21 
контролни точки на 
еднопътен участък. 

Минимална: 
4 072 814 

Максимална: 
4 634 106 

Позволява контрол или само 
по единия път, или изисква 
промяна в маршрутите за 
двупосочно преминаване 
през контролната точка 

Цената е най-ниска. 
Системата съответства на 
повечето нормативни 
изисквания 

Не гарантира пълна 
безопасност за жп 
инфраструктура и 
операторите 

Вариант 2 - 
системата съдържа 21 
контролни точки, от 
които 10 на двупътен 
участък и 11 на 
еднопътен участък. 

Минимална: 
6 840 822 

 
Максимална: 

7 291 443 

няма 

Цената е с около 20 % по-
ниска от най-високата. 
Системата съответства на 
повечето нормативни 
изисквания 

Не гарантира пълна 
безопасност за жп 
инфраструктура и 
операторите, но тя е по-
висока от вариант 1. 

Преценка за осъществимост 
От съществено значение за осъществимостта на предложението е 

осигуряването на пълното финансиране. В този контекст, заложената 
възможност за поетапно (модулно) изграждане на системата, позволява по-
гъвкаво и адаптивно изпълнение на цялостния проект за изграждане и 
въвеждане в експлоатация на система за мониторинг и контрол на 
параметрите на ПЖПС в движение по националната жп мрежа на ДП 
„НКЖИ”. Анализът на възможностите за собствено финансиране на 
изграждането на системата показва, че такъв подход не е приложим за 
цялостната система, предвид ограничения и недостигащ финансов ресурс на 
ДП „НКЖИ”. Друг възможен източник на финансиране може да се търси 
например чрез изготвяне и представяне на проектно предложение в сектор 
„Транспорт” по механизма „Свързана Европа”, който се финансира от 
Кохезионния фонд на ЕС. 

Основни изисквания и ограничения 
От техническа гледна точка, съществуват преодолими минимални 

затруднения в реализацията на проекта на системата, предвид 
обстоятелството, че в съществуващата жп мрежа се използват релси тип S49, 
а в новоизградените (рехабилитирани и модернизирани) участъци се 
използват релси тип UIC 60. В зависимост от използвания тип релси в 
конкретната контролна точка, могат да бъдат използвани сензори и 
компоненти на системата, съобразени с типа релса. Институционални пречки, 
рискове и затруднения не съществуват, предвид категоричните разпоредби на 
Закона за железопътния транспорт и регламентираните в него подзаконови 
нормативни актове (наредби). Изграждането на системата не изисква 
провеждане на отчуждителни процедури, тъй като се осъществява в рамките 
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на ограничителната строителна линия (сервитут). 
При изпълнението на проект за изграждане на система за мониторинг и 

контрол на параметрите на ПЖПС в движение не възникват екологични 
проблеми, а обратното, с внедряването на системата се избягват напълно или 
се свеждат до минимум жп произшествията (например дерайлирания, 
катастрофи и др.), при които опасни товари (киселини, сода, въглища, течни 
горива, масла и др.) могат да замърсят околната среда с всички произтичащи 
от това последици. 

4.3. Оценка на нивото на безопасност в управление на движението и в 
технологията на влаковата работа. 

При наличие на функции за контрол – динамично следене на загрети 
букси, спирачни повърхности, вертикално натоварване в колелата и осите на 
подвижния железопътен състав и за регистриране на дерайлирал подвижен 
състав, тогава ще се оценят предимствата на тези устройства, най-вече по 
отношение безопасността на превозите. Ще се регистрират случаите на 
неправилно натоварени или претоварени вагони, както и разминаване в броя 
на вагоните в състава на влака и броя им вписан във влаковите документи. 
Претоварването на вагоните дава пряко отражение, както върху 
безопасността на движението, така и в търговско отношение. На 
товародателя, вписал определена натоварена маса в натурния лист на влака, а 
в действителност превозващия по-голямо количество товар превозвач, не му 
се начисляват инфраструктурни такси за надтоварените количества. В 
същото време правилното измерване на пълните вагони, преди да бъдат 
включени в съставите на влакове, е от особена важност за безопасността на 
превозите, тъй като на база точните измервания на вагоните се изчислява 
брутната, респективно спирачната маса, на влаковете. Неправилното  
изчисляване води до грешно изчисление на необходимата налична спирачна 
маса на съответния влак, а това представлява реална опасност от инциденти с 
непредвидими последици. 

Като допълнителни критерии за избор и позициониране на нови 
контролни точки биха могли да се анализират възможностите и очакваните 
ефекти от позициониране на контролни точки пред големи мостови 
съоръжения и тунели с голяма дължина по националната железопътна мрежа 
на страната. От друга страна, предлаганите от някои производители модули 
(компоненти) за монтаж в локалните контролни точки на системата, 
предназначени за откриване на дерайлирал подвижен железопътен състав 
имат висока цена и не са възстановими при възникване на дерайлиране. 
Възможно решение за подобряване ефективността и снижаване на цената за 
такъв тип функционалност в контролните точки на системата би могло да 
бъде използване на сензорните компоненти, чрез които се следи за 
отклонения във формата на колелата и за установяване на дерайлиране, тъй 
като те работят на принципа на измерване на 3-мерни ускорения, а при 
дерайлиране стойностите на ускоренията нарастват скокообразно и са лесни 
за регистриране. 



41 
 

4.4. Оценка на ефективността на системата по отношение ремонтните и 
експлоатационни разходи на управителя на железопътната 
инфраструктура и железопътните предприятия превозвачи. 

В случай, че се изградят технически средства за контрол на влаковете във 
време на движение т.нар. Check point, които да включват теглоизмервателни 
сензори, сензори за отклонения от формата на колелата на возилата и 
дефекти по тях, сензори за недопустими прегрявания на буксови лагерни 
възли и триещи се елементи от влаковата спирачка, както и сензори за 
регистриране на дерайлирал подвижен състав, ще могат да се контролират 
следните параметри на подвижния състав – колесно и осно натоварване на 
подвижен железопътен състав, динамично следене на загрети букси и 
спирачни повърхности и за регистриране на дерайлирал подвижен състав. 
Статистиката показва, че железопътните произшествия и инциденти, причина 
за която са недопустимо загрети букси и последствията от тях (най-често 
скъсана осна шийка), са предимно дерайлирания в междугарие, късно 
забелязано от машинистите, които причиняват значителни материални щети 
по горното строене на железния път и подвижния състав. При своевременно 
сигнализиране от системата за мониторинг и контрол на параметри на ПЖПС 
в движение ще се предотвратяват подобни дерайлирания, с което ще бъдат 
спестени огромни средства за ремонт на железен път и съоръжения. По 
подобен начин стои и въпросът с разходите на железопътните предприятия– 
своевременното сигнализиране за повреди по ПЖПС ще предпази вагонния и 
локомотивния парк от настъпване на тежки повреди, които водят до 
скъпоструващи ремонти. От гледна точка на размера на разходите за 
възстановяване на железопътната инфраструктура и на щетите по подвижния 
железопътен състав след редица конкретни тежки железопътни 
произшествия, може да се твърди, че необходимите инвестиции за 
изграждане на системата за мониторинг и контрол на параметрите на ПЖПС 
в движение са съпоставими по общ размер с размера на причинените щети.  

4.5. Възможни приложения на създадени в България модули на 
системата за мониторинг и контрол на ПЖПС в движение 

Научен колектив от ТУ – София и ВТУ „Т. Каблешков” – София през 
последните 30 години е проектирал, разработил и внедрил редица стендове и 
съоръжения, използващи сензори, подходящи за изграждане на модули на 
контролни точки на системата. Проведени са обхватни и задълбочени 
експериментални изследвания с разработените сензори, варианти и 
модификации и усъвършенствания на сензорите като е направена оценка на 
техния обхват, точност и др.  

 
Фиг. 4.1 Сензор с вграден микроконтролер за измерване на вертикалното натоварване в колелата 
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Фиг.4.2 Сигнали от измерване на вертикалното натоварване при преминаване на колело 

 
фиг.4.3 Сензор за измерване на отклонения от кръглост по повърхнината на търкаляне  

 
фиг.4.4 Сигнал за вертикални ускорения от преминаваща композиция – локомотив с пет вагона 

фиг.4.5 Окопан бандаж (в ляво) и напластен бандаж (в дясно)  

 
фиг.4.6 Сигнал от преминаващо окопано колело 

Проведени са експериментални измервания за контрол на температурното 
състояние на буксови лагери, колела и спирачни комплекти на пристигащи в 
гара Искър влакове от посока Пловдив, след продължително спускане. 

 
Снимка на товарен вагон серия Sgg 4953 Температура, измерена с инфрачервена термокамера 

фиг.4.7 Измервания на пристигащи влакове в гара Искър (товарен вагон серия Sgg 4953) 
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Снимка на пътнически вагон от влак № 8613 Температура, измерена с инфрачервена термокамера

фиг.4.8 Измервания на пристигащи влакове в гара Искър (пътнически вагон от влак № 8613) 

Анализирайки предложените по-горе възможни приложения на създадени 
в България модули на системата за мониторинг и контрол на ПЖПС в 
движение, може да се твърди, че създадените до момента български 
компоненти (сензорни модули) на системата покриват почти изцяло 
необходимите функционалности на контролните точки. Натрупаните до 
момента експертиза и ноу-хау на колектива обезпечава и гарантира и 
значително по-ниски бъдещи разходи на управителя на инфраструктурата 
при текущото поддържане, калибриране, сертифициране, гаранционна и 
следгаранционна поддръжка на компонентите и на системата за мониторинг 
и контрол на параметрите на ПЖПС в движение като цяло. 

Изводи и заключения 
На база задълбочен и детайлен анализ на нормативните актове (в 

Европейския съюз и на национално ниво) по отношение изискванията за 
изграждане на системи за мониторинг и контрол на железопътната 
инфраструктура и жп предприятия, както и за управлението на безопасността 
в жп транспорт, се достига до определяне на базовите функции, обхват и 
параметри на мониторингова система за жп мрежа на България. Определени 
и обобщени са минималните изисквания в нормативните документи за 
компонентите на българската система, отговарящи на реалните потребности 
на жп мрежата и гарантиращи високо ниво на безопасност на превозите. 

Проучването на опита на водещи световни и европейски железопътни 
администрации при използването на системи за контрол на влакове в 
движение и разработеният сравнителен технически анализ между различни 
системи по отношение на техни основни функции, параметри и технология 
на влаковата работа, потвърждава, че изграждането на българска система е 
реалистично, не изисква непосилни финансови и други ресурси, и може да 
бъде реализирана поетапно на модулен принцип. 

Проведеното изследване и статистическата оценка на резултатите от 
експлоатацията на контролни точки Зимница и Калотина потвърждават и 
обосновават очаквания ефект от изграждането на цялостната система по жп 
мрежата. Задачата може да бъде решена на основата на разработения модел 
на мониторингова система за нуждите на жп инфраструктура, експлоатирана 
и управлявана от ДП „НКЖИ” чрез разполагане на 21 точки (от които 10 на 
двупътен участък) и свързването им в единна система с тристепенна 
йерархична структура (две оперативни и едно информационно ниво). 
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Предложените места за разполагане на локалните контролни точки (на 
база аргументиран избор, изследване и оптимизиране на основни функции и 
параметри на системата) отговарят на нормативните изисквания и ще 
осигурят достатъчно ефективен контрол върху състоянието на преминаващия 
през тях ПЖПС. 

Частта от настоящото изследване, посветена на особеностите и 
измененията в графика за движение на влаковете и в технологията на 
влаковата работа след въвеждане в експлоатация на системата за мониторинг 
и контрол на влакове в движение, на видовете аларми и на действията на 
персонала при тяхното възникване показва, че нововъведената технология не 
поражда съществени затруднения и може да бъде успешно реализирана в 
България, което ще повиши значително безопасността на движение на 
влаковете. Този извод се потвърждава и от проведения числен експеримент 
за определяне надеждността и безопасността на превозите за междугарието 
Септември – Пловдив, което позволява да се обобщи, че работата на 
системата ще предотврати възникването на жп произшествия и инциденти 
със значителни материални щети, човешки жертви и последващи разходи за 
възстановяване на разрушена жп инфраструктура и повреден ПЖПС. 

В резултат на проведения технико-икономически анализ за избор на 
оптимален вариант на база вариантни решения  за изграждане на система за 
контрол на ПЖПС по жп мрежа на страната е достигнато до извод, че с общи 
разходи в границите от 6 840 822 УВЕ (минимална цена) до 7 291 443 УВЕ 
(максимална цена), системата за мониторинг и контрол на влакове в 
движение в България може да бъде изградена и въведена в експлоатация. 
Направената финансова оценка на възможните варианти позволява да се 
достигне до извод, че необходимият за изграждането финансов ресурс може 
да бъде осигурен както чрез проектно еврофинансиране, така и чрез 
националния бюджет на страната. Представеният документ от НКЖИ 
потвърждава, че настоящото изследване е послужило като основа за 
изготвяне на проектно предложение по механизма „Свързана Европа“. В 
обобщение, оценявайки получените в настоящото изследване резултати, 
може да се счита, че целта на дисертационния труд е постигната. 

НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ И ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 
Най-общо резултатите от проведеното изследване и приносните моменти 

в настоящия дисертационен труд могат да бъдат класифицирани като научно-
приложни и приложни и да бъдат структурирани по следния начин: 
1. Научно-приложни приноси 
1.1. Разработен е комплексен детайлен анализ на изискванията на 
нормативните актове в Европейския съюз и на национално ниво за 
изграждане на системи за мониторинг и контрол на железопътната 
инфраструктура и железопътните предприятия, както и управлението на 
безопасността в железопътния транспорт. 
1.2. Проведено е изследване и е направена статистическа оценка за 
резултатите от експлоатацията на системи за контрол по железопътната 
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мрежа на Р. България до момента (Зимница и Калотина). 
1.3. Изследвани и определени са основните принципи и подходи при 
моделиране и изграждане на система за контрол по националната 
железопътна мрежа в Р. България. 
1.4. Разработен е модел на мониторингова система за нуждите на 
железопътната инфраструктура, експлоатирана и управлявана от ДП 
„НКЖИ”. Направени са аргументиран избор, изследване и оптимизиране на 
основни функции и параметри на системата, както и определяне 
местоположението на локалните контролни точки. 
2. Приложни приноси 
2.1. Направено е проучване на опита на водещи световни и европейски 
железопътни администрации при използването на системи за контрол на 
влакове в движение. Разработен е сравнителен технически анализ между 
различни системи по отношение на техните основни функции, параметрите и 
технологията на влаковата работа. 
2.2. Изследвани са особеностите и измененията в графика за движение на 
влаковете и в технологията на влаковата работа след въвеждане в 
експлоатация на системата за мониторинг и контрол на влаковете в 
движение, видовете аларми и действията на персонала при тяхното 
възникване. 
2.3. Разработени и предложени са вариантни решения за изграждане на 
система за контрол на ПЖПС по железопътната мрежа на страната. Направен 
е технико-икономически анализ за избор на оптимален вариант. 
2.4. Направени са прогнозиране и оценка на ефективността на системата, 
както по отношение безопасността в железопътния транспорт, така и от 
гледна точка на ремонтните и експлоатационни разходи на управителя на 
железопътната инфраструктура и железопътните предприятия. 
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SUMMARY 
 

Dissertation thesis: Development and study of a model for monitoring system 
of safety and control during management of traffic of railway vehicles along the 
railway infrastructure in the Republic of Bulgaria 
 

Author: Boycho Skrobanski 
 

In the dissertation thesis is developed and studied a model of monitoring 
system for management and control of RRS in motion along the railway 
infrastructure of the Republic of Bulgaria, which SE NRIC operates and manages. 
The model is developed and studied based on a study of the practice of leading 
railway administrations that use monitoring systems for control of RRS. 

There are studied and optimized the main functions and parameters of the 
system and is defined the location of the local control points, the hierarchical 
structure of the system as a whole and the work methods. 

There are analyzed the requirements of the normative documents in the 
European Union and at a national level for construction of systems for monitoring 
and control of the railway infrastructure, and the railway undertakings, as well as 
the safety management in the rail transport. There is studied the experience of 
leading global and European railway administrations during the use of systems for 
control of trains in motion and is performed a comparative technical analysis 
between different systems referring main functions, parameters and train work 
methods. There have been studied and assessed the statistical data from the 
operation of the systems for control along the rail network of the Republic of 
Bulgaria until the present stage (Zimnitsa and Kalotina). There are studied and is 
performed a selection of the main principles and approaches within modelling and 
construction of a system for control along the national railway network. There is 
developed a model of monitoring system for the necessities of the railway 
infrastructure. There is performed a selection, study and optimization of the main 
functions and parameters of the system, as well as a definition of the location of 
the local control points. There are analyzed the particularities and modifications of 
the train operation schedule and in the train work methods after placing into 
service of the system for monitoring and control of the trains in motion. There is 
elaborated a methods for the staff work in case of alarms appearance. There are 
developed optional solutions for construction of a system for control along the 
railway network and technical-economic analysis for selection of optimal option. 
There is performed a forecast and assessment of the effectiveness of the system, as 
regarding the safety in the rail transport, as well as from the point of view of the 
repair and operational costs of the railway infrastructure and the railway 
undertakings. 
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