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1.Тодоров С., Развитие на обществения пътнически транспорт в гр. София, 

електронна книга (.pdf) в сайт: www.uacg.bg, издадена от УАСГ, ISBN 978-954-

724-048-3, 126 стр. 
Публикацията е с формат и съдържание отговарящо на изискванията за монография. 

Монографията представя над 20 годишния опит на автора като дългогодишен преподавател, 

проектант и практик в областта на проектирането и строителството на релсови железни 

пътища. Като студент разработва дипломен проект за строителството на трамвайната линия 

по бул. „9-ти септември“ (сега бул. „Борис трети“) с научен ръководител проф.Събев. През 

2004 г. под  ръководството на автора дипломантът Диян Борисов разработва проект за нова 

трамвайна линия до летище София.  

През периода 2005-2007 г. е научен консултант на докторантката инж. Елена 

Георгиева, която разработва дисертация на тема “Изследване на алтернативни възможности за 

превоз на пътници по релсов път (на примера на град София)”. Разработени са: Проект за 

железопътна връзка на аерогара София и центъра на града; Две статии за сп. „Железопътен 

транспорт“; Два доклада за юбилейната научна конференция по случай 10 г. от 

строителството на метрополитена град София. 

В монографията са разгледани принципите на градско планиране от гледна точка на 

генералната транспортна схема и мястото на релсовия градски транспорт. Новото е мястото и 

значението на метрополитена в общата градоустройствена и транспортна политика. Налага се 

нова организация на градското движение. В тази връзка са напомнени основните принципи за 

проучване и прогнозиране на транспортните потоци, оразмеряването на уличната мрежа, като 

се отчита влиянието на метрото. 

Втората глава на монографията разглежда накратко историята на метрополитените по 

света, развитието му в София от гледна точка на релсовия път, принципите и особеностите за 

устройство на релсовия път в план, надлъжен и напречен профил; особеностите при 

устройството на метро спирки, включително и оразмеряване от гледна точка на 

прогнозираните пътникопотоци. 

Третата глава е посветена на развитието на трамвайната мрежа в София, принципите за 

проектиране на трамвайния път в план, надлъжен профил и организация на пътникопотоците 

за устройване на трамвайни спирки, влиянието му с останалите участници в градското 

движение.  

От 2010 г. в УАСГ е въведена дисциплината „Градски пътнически транспорт“ за 

студентите, които се обучават по програмата за двойно дипломиране с Техническия 

университет във Виена. Авторът подготвя учебна програма и води лекциите по тази 

дисциплина.  

Монографията е рецензирана от доц. д-р инж. Златка Денчева. 

 

  

2.Лазаров К., Иванова М., Тодоров С., Учебно-методическо ръководство по 

проектиране и строителство на жп линии, ISBN 954-12-0054-0, 1997г. София, 262 

стр. 
Публикацията е учебно-методическо ръководство за изработване на курсови задачи и 

учебен проект по „Проектиране и строителство на жп линии“.  Ръководството е разработено 

http://www.uacg.bg/


точно по учебната програма на дисциплината. То може да се използва от студентите и 

дипломантите в УАСГ и ВТУ „Т. Каблешков“. 

Ръководството отразява актуалните норми и изисквания за проектиране на 

железопътни линии, провеждане на тягови изчисления, сравнение на проектни варианти по 

строително-експлоатационни разходи, изработване на примерна жп линия в два варианта: 

ситуация, надлъжен профил, типови и конкретни напречни профили, изчисляване и 

изравняване на земните маси (Брукнеров полигон).  

Съавторите са от катедра „Транспортно строителство“ на ВТУ „Т. Каблешков“ с които 

заедно водят учебния курс. 

 

 

3.Тодоров С., Проектиране и строителство на жп линии, учебник за УАСГ, 

Печатна база на УАСГ, 2006 г., София, 300 стр. 
Публикацията е продължение на втората, след като авторът започва да води лекции по 

дисциплината „Проектиране и строителство на жп линии“.  Учебникът е с класически вид. По 

тази дисциплина за специалност „Транспортно строителство“, специализация „Железопътно 

строителство“  не беше издаван учебник в последните 20 години. 

Учебникът отразява промените в нормативната база от 2004 г., приетата Наредба 55 за 

проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и 

други елементи на железопътната инфраструктура. В този период е приет новия закон за 

железопътния транспорт и разделянето на БДЖ на железопътен превозвач и инфраструктурен 

оператор, съгласно изискванията на Европейските директиви: Директива 91/440/ЕИО на 

съвета на ЕС, директива 2001/12/ЕО, директива 2004/58/ЕО, относно развитието на 

железниците в общността.   Учебникът е предназначен за студентите от специалност 

„Транспортно строителство“, профил „Железопътно строителство“ и може да се използва от 

инженерите от практиката.  

Издаването му съвпада със стартирането на големите инфраструктурни проекти по 

програма ИСПА в областта на железопътното строителство: „Електрификация и 

реконструкция на жп линията Пловдив-Свиленград, част от трансевропейски коридори ІV и 

ІХ за 160(200) km/h" фаза 2 Първомай-Свиленград“ и „Дунав мост 2 Видин-Калафат“. В този 

смисъл той се ползваше за първоначалните проекти с новите скорости и принципи на 

проектиране. 

 

 

4.Николов В., Тодоров С., Пътища и железопътни линии, учебник, ISBN 

978-954-12-0205-0 УАСГ, 2011 г., 471 стр. 
Публикацията представлява учебник по дисциплината „Пътища и железници“ за 

студентите в УАСГ, за които железопътното строителство не е основна дисциплина.  

Учебникът е в съавторство с колега от ВТУ „Т. Каблешков“, специалист по пътно 

строителство, където също има подобни базови дисциплини. Учебникът е предназначен и за 

студенти от ВСУ „Л. Каравелов“ и ВСУ „Черноризец Храбър“. 

Втората част на учебника дава най-общите сведения за устройството на железния път, 

проектирането и разчитането на железопътни проекти в план, надлъжен и напречни профили. 

Представено е проектиране на жп линии със съвременни програмни продукти: AutoCAD, Civil 

3D: цифров модел на терена, ситуация, надлъжен профил, типови и конкретни напречни 

профили. 

 

 

5.Тодоров С., Проблеми пред професионалното образование и реализация 

на кадрите в областта на железопътния транспорт, сп „Железопътен транспорт” 

бр.6, 2006, стр. 20-21 
Публикацията е в списание, което е специализирано в областта на железопътния 

транспорт и се чете най-вече от работещите в сферата на железниците. Авторът в този момент 



е ръководител на катедра „Железници“ и засяга проблемите само на специалност 

„Транспортно строителство“ специализация „Железопътно строителство“.  

Направен е анализ на състоянието на подготовката на кадри, работещи в българските 

железници и предприятията, свързаните с железопътния транспорт и най-вече строящи и 

поддържащи железния път. Анализът на структурата на професионалното образование в 

железниците води до някои изводи: липса на отделни части и звена от единния образователен 

процес – специалност „Железопътно строителство“ в професионалните гимназии по 

архитектура, строителство и геодезия; липса на интерес сред младите хора за реализация в 

железопътния отрасъл; намаляване на професионалистите с най-висша квалификация 

„доктор“ в сферата на железниците. 

 

 

6.Даковски Ц., С. Тодоров, Е. Георгиева, Естакада до летище София, сп. 

„Железопътен транспорт” бр.10, 2006 стр.36-39 
Публикацията е част от обучението на докторантката Елена Георгиева с двамата й 

научни консултанти. Темата на дисертацията й е: “Изследване на алтернативни възможности 

за превоз на пътници по релсов път (на примера на град София)”.  

Тук е представен изработеният от докторантката проект за железопътна линия на 

естакада в два варианта: от централна жп гара София до Аерогара София и от Аерогара София 

– Автогара София – кв. Хладилника. Представени са ситуационно решение и схематични 

надлъжни профили. Направено сравнение по строително-експлоатационни показатели на 

двата варианта. В изводите се посочват основните предимства на железопътната връзка 

спрямо съществуващите автобусни линии. В статията не се прави сравнение с метровръзка, 

която през 2006 г. още не беше актуална, а и предимствата на метрото са сравними с 

железопътна връзка на естакада. 

 

 

7.Тодоров С., Лепоев М., Съвместимост и безопасност на 

високоскоростните жп отсечки, сп „Железопътен транспорт” бр.3, 2008, стр.36-38 
Статията е отражение на презентацията, изнесена на международния форум 

„Българските железници в европейския съюз – съвместимост и инвестиции“, проведена  на 

11-12.10.2007 в София.  Разгледани са предпоставките за съвместимост на ново изградените 

жп отсечки в България с тези в ЕС, включени в трансевропейската транспортна мрежа. На 

първо време това са основни технически параметри: максимална скорост, нормално 

междурелсие, максимален надлъжен наклон, пресичане на две нива с другите видове 

транспорт, електрическа тяга със съвместими параметри, синхронизирано разписание, 

централизирано управление ETCS и т.н. Изисквания към подвижния състав и железния път.  

Разгледани като практическите примери са новите отсечки от жп мрежата, които се 

изграждат у нас: Крумово - Първомай и Генерал Тодоров - Марино поле. Статията предлага 

опита на авторите по работата им в тези първи у нас високоскоростни участъци. 

 

 

8.Todorov S., Standard requirements and conditions of railway track inside lines 

in MP Debelt, Annual of MGU “Sv. Iv. Rilski”, vol. 44-45, 2002, Sofia (Нормативни 

изисквания и състояние на железния път във вътрешнозаводските линии на МП-

Дебелт, Годишник на МГУ “Св. Иван Рилски”, том 44-45, 2002 г., София), р.19-23 
It presents research of railway track regarding with publishing a “Complex technology for 

work at industrial area in MP Burgas”, 1990. The problems of inside railway lines are actual now 

with regarding recommendation of railways and bad condition of railway track. A summary of 

problems leads to conclusions in the following directions: Proposals for modifying of standards and 

conditions; Proposals for decisions regarding with track maintenance and organization of capital 

repairs. Presented analysis for state of railway track of inside industrial lines in MP Debelt lead to 

some conclusions: 



- Railway line is designed for speed 130 km/h, but goods trains are moved with the maximal 

speed 60-70 km/h. Only passenger trains must be moved project speed, but they are very little for a 

industrial railway line. Goods wagons are designed for the maximal constructional speed 70-80 

km/h. 

- Requirements for track maintenance of railway for 130 km/h are in contradiction with 

requirements for speed in ratio of size of rise-to-distance ratio and length of transition curve.  The 

contradictions are leaded to no assumed loading, which in combine with loose soil is one of reason 

for bad state of railroad. 

 

 

9.Тодоров С., М. Жипонов, Инфраструктурен проект по програма ИСПА 

Пловдив – Свиленград, Годишник на УАСГ, свитък ХI, Мостове, Транспортно 

строителство, Международна научно-приложна конференция УАСГ2009, 29–31 

октомври 2009, стр.239-247 
Статията e публикувана в годишника на УАСГ. Представено е участието на авторите в 

голям инфраструктурен проект: „Електрификация и реконструкция на жп линията Пловдив-

Свиленград, част от трансевропейски коридори ІV и ІХ за 160(200) km/h" фаза 2 Първомай-

Свиленград“.  

Проектирането на участъка е осъществено като договор по ЦНИП с ръководител 

тогавашния ректор на УАСГ проф.П. Пенев. Доц Тодоров в качеството си на ръководител на 

катедра „Железници“ е ръководител на работите по част железен път: проектиране на жп 

линията в ситуация, надлъжен профил, изработване на проект за полагане на безнаставовия 

релсов път, проект за бъдещо поддържане на високоскоростния железопътен участък.  

Проектът има много новости за България, защото е първият високоскоростен участък у 

нас. Това налага използване на нови норми наши и чужди, разработване на липсващите части, 

тълкования и препоръки за осъществяване на проекта. В статията се посочва, че 

Инфраструктурните проекти са комплексни и засягат целия район. В доклада се излага само 

частта по проектирането, свързана с: 

- Проектните параметри на трасето и нивелетите на главните и второстепенни коловози. 

- Конструктивни и технологични проблеми при строителството на малките водоотводни 

съоръжения, прокарите за животни и пешеходни подлези. 

- Организация на работите в гарите, осигуряване на движението на влаковете в гарите 

Крумово, Катуница, Поповица и Първомай. 

 

 

10.Todorov S., Bulgarian experience in high speed railways, XIII scientific-

expert conference on railway RAILCON'08, Nis, Serbia, ISBN 86-80587-59-1,  9-

10.10.2008, р.37-40 
This paper was shown in the XIII scientific-expert conference on railway RAILCON '08 in 

the Faculty of Mechanical Engineering Niš, Serbia. Last 10 years initiate design and building of high 

speed railway lines in Bulgaria. The first high speed sections are: Zimnica – Straldza - Cerkovski, 

Krumovo - Parvomay, General Todorov - Kulata and Parvomay – Svilengrad. The first section is for 

160 km/h and another for 160-200 km/h. There are some problems with standards, design and 

organization of works:  Financing from government budget is impossible; Contractors in big 

infrastructure projects are internationals companies. 

 
 

11.Nikolov V.A., Todorov S., Ivanov R, Structural changes in Bulgarian 

railways 2003, Railways on the Edge of the 3rd Millennium, 10th International 

Symposium Žel 2003 Zilina, Slovac Republic, 27-28 may 2003, р.60-65 
The railways are on the brink of deep structural changes at the beginning of the third 

millennium. The most important change is connected with the break of the state monopoly and the 

possibility of including private carriers along the network. The National company of the Bulgarian 

State railways (BDZ) was divided into two state companies: BDZ Ltd. and State Railway 



Infrastructure Company (SRIC).  The difficulties has originated from the decreasing number of 

working places in the state enterprises and staff adapting to the new companies and relations between 

them. 

To write this paper, the authors had to collect a lot of information from companies, 

organizations, etc. The people interviewed often did not know for which they work. So the main 

conclusion is for the necessity of clear and systematized information about the reform which is under 

implementation. The reforms taking place now, the integration to the European railway system and 

standards do not have an alternative. Their delay may result only in increasing the problems and 

price of transition. 

 
 

12.Тодоров С., Геометрична схема и приложение на железопътни стрелки 

на стоманобетонни траверси, НКМУ, ВСУ’2002, 29-31.05.2002г. на ВСУ 

“Л.Каравелов”, София, стр. 46-50 
Железопътните стрелки на стоманобетонни траверси са утвърдена практика в 

железопътното строителство на развитите страни. У нас въведените в експлоатация от 1989 г. 

са твърде малко. 

Железопътните стрелки на стоманобетонни траверси имат редица предимства: Точна 

геометрична схема, която по-трудно се нарушава в процеса на експлоатация; По-голяма 

собствена маса за поемане на нарастващите динамични натоварвания; Екологична 

ефективност от икономия на дървесина;  Пригодност за използване при по-висока скорост на 

движението. 

Главните недостатъци на жп стрелките на стоманобетонни траверси са:  

- По-голямата коравина на железния път в зоната на стрелката и необходимостта от 

добавяне на допълнителни еластични елементи. По-голямата коравина води до по-интензивно 

износване на елементите на стрелките: езици, раменни релси, сърце и т.н. 

- По-висока точност за изработване на отделните метални елементи и детайли, за да 

съвпаднат с предварително определените отвори на траверсите. 

 В съответствие със световните тенденции и у нас е неминуемо навлизането на стрелки те 

на стоманобетонни траверси. Тази тенденция се забави поради бавната реконструкция на жп 

мрежата, липсата на средства и приватизацията на отделни части и цели заводи от системата 

на железниците. Безспорните предимства на стрелките на стоманобетонни траверси ще ги 

наложи в най-тежките и отговорни участъци от жп мрежата при реконструкцията на железния 

път, особено в частта от трансевропейските коридори. Навлизането в страната на 

чуждестранни компании и в частност австрийски, специализирани в производството на жп 

стрелки ще повиши конкуренцията и безспорно ще подобри качеството на влаганите в пътя 

стрелки. 

 
 

13.Тодоров С., Строителни габарити при релсовия транспорт, ЮНК с межд. 

участие ВСУ’ 2003, 30.10-01.11.2003г. на ВСУ “Л.Каравелов”, София, стр. 91-96 
Габаритите са една от основите на железопътния транспорт. Първите габарити за 

железниците са определени през 1887 г. в Берн на конференция за определяне на нормите за 

техническо единство в международните превози. Впоследствие те се развиват и обогатяват. 

Само строителните габарити в железниците са:  Строителен габарит на съществуващите жп 

линии с междурелсие 1435 mm и 760 mm; Строителен габарит 0-СМ; Строителен габарит 1-

СМ1; Строителен габарит 1-СМ2 за жп линии за 1435 mm; Строителен габарит на 

надстройката за електрически линии с горен проводник за променливо напрежение 25 kV, 50 

Hz; Разстояние между осите на съседните коловози в права и крива. 

Към тях трябва да се прибавят: Строителен габарит за градски релсов транспорт  при 

междурелсие 1009 mm  и 1435 mm; Надстройка за трамвайни линии с напрежение 3000 V; 

Строителен габарит за метрополитен. 



Съчетанието между различните строителни габарити има редица особености във 

връзка с: различно междурелсие; разлики в подвижния състав; различна тяга; предназначение, 

дори и в рамките на един вид релсов транспорт. 

Тези въпроси са актуални при: преминаване от един към друг вид тяга; промяна на 

максималните скорости на движение; преминаване от едно към друго междурелсие, както 

става с трамвайната мрежа на София; използване на съоръжения за един вид транспорт за друг 

вид, като например трамвайния тунел при бул.”Др. Цанков” за метрополитен и т.н. 

 
 

14.Тодоров С., Нормативни стойности на надвишението в железопътните 

криви, XІІІ НК с межд. участие Транспорт 2003, 13-14.11.2003 г. на ВТУ “Т. 

Каблешков”, София, стр.83-88. 

Публикацията представлява доклад пред научна конференция. С повишаване на 

скоростите на движение и конструктивните промени в подвижния състав се променят 

класическите изисквания към надвишението. В доклада се разглеждат част от 

променените изисквания и след анализ е предложено едно възможно решение 

(формула) за определяне на надвишението, съобразено с традиционните у нас формули 

и подходи.  

При отчитане действието допълнителните въздействия, част от изчислените 

надвишения преминават максимално-допустимите стойности. В тази връзка е 

необходима промяна на максималните стойности на надвишението и  непогасеното 

странично ускорение в кривите, които са дефинирани в действащите през 2003 г. 

норми. Частично изводите на автора намират приложение в приетата Наредба №55 

през следващата 2004 г. 
 
 

15.Тодоров С., Варианти за реконструкция на железопътния участък 

Бойчиновци-Брусарци за 160 km/h доклад пред НК с международно участие 

ВСУ’2004, ІІ том, 20-22.05.2004 г., София, стр.ІV-35-38 
С изграждането на Дунав мост 2, все по-актуален става въпроса за реконструкцията на 

участъците от вътрешната жп мрежа. Подходите към Видин и изобщо жп линията Мездра-

Бойчиновци-Брусарци-Орешец-Видин са в лошо състояние. Жп линията по-принцип е 

проектирана за малка максимална скорост, но и тя не се спазва, защото техническото 

състояние на пътя е лошо. 

Участъкът, който се разглежда, е показателен за цялата линия. Целта е да се намерят 

варианти за ново трасе за 160 km/h. Единият вариант се стреми максимално да запази 

съществуващата инфраструктура: трасе и място на гарите. Другите варианти са в по-свободно 

проектиране. 

Направеният преглед на подхода към Видин и в частност към Дунав мост 2, и 

вариантите на участъка Бойчиновци – Брусарци водят до следните изводи: 

 Криви с малки радиуси до 300 m са 8 % от общата дължина на линията. 

 Максималните надлъжни наклони 20 – 25 ‰ са 13%. 

 Подходите към г.Бойчиновци и г.Брусарци са с малки радиуси около 300 m и те биха 

затруднили реконструкцията на гарите. 

 Запазването на мястото на съществуващите гари и реконструкцията им за по-дългата 

гарова площадка е затруднено, а понякога и невъзможно поради: наличието на криви с 

малки радиуси точно в подходите към гарите, развитието на селището и застрояване на 

свободната площ около линията. 

Следователно новата жп линия за 160 km/h трябва да се проектира на изцяло ново 

трасе без съобразяване със съществуващата инфраструктура.. 

 
 



16.Тодоров С.П, Технически допуски за междурелсието на железния път, 

XІV НК с межд. участие Транспорт 2004, 11-12.11.2004 г. на ВТУ “Т. Каблешков”, 

София, стр.113-116 
Конструкцията и техническите параметри на железния път в последното десетилетие се 

променят във връзка с: 

 Увеличените скорости на движение, засега повече в нормативните документи, но 

вероятно в скоро време и на практика. 

 Навлизането на голям брой еластични елементи в конструкцията на железния път. 

 Отпадането на ребровата подложка като конструктивен елемент в някои еластични 

железопътни скрепления. 

В тази връзка техническите допуски намаляват. Например изискванията към 

междурелсието постепенно се увеличават. От -4 +13 mm за скорост до 100km/h, те достигат ±2 

mm за скорост на движение до 160 km/h.  

Направения кратък преглед и анализ на нормите в частта им за междурелсието, показва 

значително завишаване на изискванията. Разглежданите основни конструкции на железния 

път водят до следните изводи: 

 Стоманобетонните траверси СТ4 със скрепление ПАК-68И и допълнено с SKL12 не 

може да ефективно да поддържа междурелсие с точност до ±2 mm. Дори при 

технически изправни траверси и елементи на скреплението ПАК-68И, може да се 

получи междурелсие извън определените по норми граници. 

 Стоманобетонните траверси СТ6 [4] със скрепление SKL14 за релси UIC60 и S49 

гарантират точно изпълнение на междурелсието. Те са единствено подходящи за 

строителство и подновяване на участъци от железния път за скорости до и над 160 

km/h. 

 
 
17.Тодоров С., Нормативни натоварвания върху железния път и 

съоръженията, XІV НК с межд. участие Транспорт 2004, 11-12.11.2004 г. на ВТУ 

“Т. Каблешков”, София, стр.107-112 
Въпросът за нормативните натоварвания върху железния път и съоръженията е винаги 

актуален. Той е основен наред с въпросите за: междурелсие, габарит, скорости, техническа 

съвместимост и т.н. 

Обикновено нормативното натоварване се определя до влак тип “А”, влак тип “В” и 

изолирани возила с определен брой колооси. За оразмеряването на водоотводните съоръжения 

това е достатъчно, но за оразмеряване на елементите на железния път, не всякога е 

достатъчно. 

При повишаване на максималните скорости на движение до около 200 km/h расте 

ролята на динамичния коефициент. Емпиричните формули, по които се изчислява 

динамичния коефициент, обикновено имат интервал от скорости, за които са валидни. 

Екстраполацията над границите на интервала обикновено води до големи неточности. 

У нас се натрупват редица причини за нов прочит и тълкуване на нормативните 

натоварвания: 

 Повишаване на скоростите на движение. 

 Нов подвижен състав за високи скорости. 

 Нов вид горно строене: навлизащо използване на релси тип 60, еластични скрепления 

SKL 12, безподложни релсови скрепления SKL 14, нов тип траверси СТ6. 

Направеният кратък преглед на нормативните натоварвания, действащи върху 

железния път и съоръженията показва: 

 Действащите норми през 2004 г., определящи носимоспособността на релсите не 

отговарят напълно на състоянието на железниците, като скорост и динамично 

натоварване. 

 Въздействието върху железните мостове трябва да се приведе към изискваното от UIC. 

 

 



18.Тодоров С., Прилежаща инфраструктура на жп връзката Видин-Калафат 

за 160 km/h, доклад пред НК с международно участие ВСУ’2005, ІІ том, 26-

27.05.2005 г., София, стр.VІІ-62-65 
Построяването на моста на река Дунав при Видин-Калафат навлиза в решаващ етап. В 

доклада се разглеждат два варианта на железопътния подход към моста от българска страна. 

Те са близки до приетия работен вариант и не съвпадат изцяло с нито един от проектните 

варианти. Те служат за база за формулиране на общите принципи при изграждане на 

прилежащата железопътна инфраструктура на моста. 

Разработването на работния проект предстои и изводите на сегашния етап могат да 

послужат в следните насоки: 

 Железопътната връзка на Дунав мост ІІ трябва да бъде железопътна магистрала и при 

предстоящото проектиране е добре тя да бъде предвидена като двупътна 

електрифицирана линия, така че да отговори на европейските критерии. 

 Изграждането на единна гранична гара Видин е по-добрия вариант. Може да се запази 

и съществуващата гара Видин, но само за местни влакове, а всички международни 

влакове да се обслужват от граничната обща гара Видин. Наименованието “товарна” 

гара Видин е неудачно. 

 
 

19.Тодоров С., Нормативни документи и принципи за оценка на 

техническото състояние на железния път, доклад пред НК с международно 

участие ВСУ’2005, ІІ том, 26-27.05.2005 г., София, стр.VІІ-66-70 
В последните години влязоха в сила редица документи, които поставиха на нови 

основи цялата дейност в българските железници. Целта е да се отдели инфраструктурата от 

превозвача. Тази промяна започва с приемането на “Закона за железопътния транспорт”. Той е 

юридическото основание за провеждането на структурните промени. Създава се Национална 

компания “Железопътна инфраструктура” (НК “ЖИ”) и национален превозвач БДЖ. Лицензи 

за превозвачи бяха дадени и на частни превозвачи. Един частичен лиценз за превоз на товари 

от Русе до Каспичан и един национален лиценз на фирма БЖК. Тази тенденция е много добра, 

макар и малко закъсняла. В Румъния оперират 15 превозвача и това води до двукратно 

увеличаване на товарите, превозвани с железницата. Новата ситуация налага 

преформулирането на всички нормативни документи: ПТЕ, ИС, РДВ и т.н. 

Направеният преглед на нормативната база и организационно състояние на фирмите, 

свързано с техническото състояние на железния път води до редица изводи: 

 Изработената нормативна база е само едно добро начало, което трябва да се развие и 

приложи в практиката. 

 Новата пазарна и търговска обстановка изисква ръководителите в железопътния 

транспорт и нови мениджърски качества освен командни и организационни. 

Необходимо е точно дефиниране и стриктно спазване на функциите на инвеститор, 

проектант, изпълнител и финансиращ орган. Случаят е по-специфичен поради това, че 

финансиращия орган е международна банка или институция и не е свързан с инвеститора. 

 
 

20.Тодоров С., Михов Я., Реконструкция на железопътни съоръжения в 

гара Видин, XV НК с межд. участие Транспорт 2005, 10-11.11.2005 г. на ВТУ “Т. 

Каблешков”, София, стр.V-46 – V-50 
Актуален проблем на железопътната инфраструктура е реконструкцията на 

съществуващи съоръжения. Проблемите при тях по правило са повече отколкото при 

новопостроени. С течение на времето се натрупват проблеми: 

 Промяна на нормите за проектиране. 

 Липса на проектна и текуща документация. 

 Липса на данни за качеството на материалите и начина на строителство. 



Повод за написване на доклада е конкретна реконструкция на железопътно 

съоръжение – ревизионен канал в гара Видин фиг.1.  

Целта е да се укрепи съществуващото съоръжение. Първият проблем е липсата на 

конструктивна документация. Състоянието на коловоза е трагично. Не се знае класа на 

бетона. Наличната армировка е неизвестна. Качествата на почвата подлежат на уточняване.  

Становището на инвеститора и строителя е да се изградят отново укрепени пояси на 

ревизионния канал. 

След решаването на конкретната задача в крайна сметка се вижда, че новото всъщност 

е добре забравено старо. Изводите потвърждават известни заключения: 

 Реконструкцията е по-сложна от ново строителство, защото съществуващата 

конструкция дава допълнителни ограничения. 

 Липсата на проектна документация води до лабораторни опити и анализи за 

установяване на текущото състояние: качество и количество на материалите. 

 След периода на строителството са настъпили промени в нормите, а някои дори са 

отменени както в конкретния случай. 

 

 
21.Тодоров С., Е. Георгиева, Съвременни транспортни решения в 

обслужването на Аерогара София, Юбилейна научна конференция на УАСГ, 17-

18 май 2007, стр.215-230 
Световният опит показва, че обслужването на големите международни летища само с 

автомобилен транспорт е невъзможно. Наложилите се успешни транспортни решения 

включват възможностите на всички видове превозни средства, като се ползват оптимално 

предимствата на превозите по релсов път – метро, трамвай или градска железница. 

Релсови пътища достигат до летищата на редица големи градове по света. В Европа 

интерес представляват решенията в Германия. Отклонения от магистралните железопътни 

линии минават през гари, разположени в непосредствена близост до летищата във Франкфурт, 

Бон-Кьолн, Дюселдорф , Берлин – Шьонефелд и Лайпциг – Хале. В Швейцария е устроена 

подземна гара до летището в Цюрих, където минават крайградски и част от магистралните 

влакове. Великобритания има водещо място по отношение на достъпа до летището и 

летищните технологии. Бързата железопътна връзка от центъра на Лондон до летище Хийтроу 

се ползва приблизително от 14 000 души дневно, а в пиковите часове - от 18 000. В Рим 

пътниците на летище Леонардо да Винчи могат да ползват за превоз услугите както на 

градското метро, така и на железницата. 

Аерогара София осигурява основния транспортен достъп по въздуха на България с 

останалата част от света – Европа, Азия, Америка и Африка. Разположена е на 5 км от 

центъра на столицата. В момента трафикът на летището е главно международен с пътнически, 

чартърни и товарни полети. 

Превозите по релси са няколко пъти по-ефективни по отношение на превозна 

възможност от останалите видове транспорт. Освен това, поради специализираната си 

инфраструктура, те на практика не се влияят от задръстванията. Създаването на 

икономически оправдани и привлекателни за пътниците маршрути по релсов път би накарало 

мнозина от тях да предпочетат този вид превоз, който е бърз, редовен, удобен и 

същевременно без ангажименти за управление и паркиране на моторните превозни средства. 

Ако направените предложения се възприемат и реализират, това би довело както до 

значителни улеснения за пътуващите по въздух от и до София, така и до съществено 

облекчаване на натоварването на столичната транспортна система. 

 
 

22.Тодоров С., Проблемът за високите скорости в българските железници, 

Юбилейна научна конференция на УАСГ, 17-18 май 2007, стр.207-214 
Проблемът за високите скорости на движение на влаковете в българските железници 

отново е актуален. Съвременното състояние на скоростите на движение (максимална, 

проектна, маршрутна и т.н.) на влаковете в България е трагично.  



Проектите за повишаване на скоростите отново са на дневен ред. Първият от тях 

Пловдив – Свиленград – Гръцка/Турска граница е пред реализация. 

Обществото също е заинтересувано от развитието на бърз, удобен и евтин транспорт. В 

скалата на обществените интереси скоростта не винаги е на първо място още повече, че там 

всеки вид транспорт си има традиции и запазено място. Въвеждането на високоскоростно 

влаково движение е стремеж за нарушаване на традициите и се толерира от Европейския 

съюз. 

Изводите в доклада са: 

 Направеният преглед на проблема с максималните скорости на движение у нас показва, 

че преди да започне строителството на високоскоростни линии, трябва да бъдат 

възстановени параметрите на съществуващите линии. Тази задача е сложна, но е 

многократно по-евтина от строителството на нови високоскоростни линии. 

 Нормалната максимална скорост за възстановяване на жп линиите у нас 130km/h.  

 Строителството на нови жп линии или реконструкция на съществуващите, трябва да се 

обвърже с покупката на нов подвижен състав, нова организация на движение и 

осигурителна техника. 

 
 

23.Лепоев М., С. Тодоров, Рециклиране на строителни отпадъци, 

генерирани на територията на столична община, НК SAGEM, 10-15 юни, Албена 

2007, стр.154-165 
Основната задача на рециклирането е: 

 да установи средното годишно количество строителни отпадъци, генерирани на 

територията на Столична община, 

 общото количество на депонираните такива - строителни отпадъци.  

Докладът обобщава събраните данни и предлага възможните технологични решения за 

рециклиране на строителни отпадъци на територията на община София-град.  

Изводите от доклада са:  

 Рециклираният материал ще намали добива на природен материал и ще допринесе за 

запазване на природното богатство на страната. Принос в областта на екологията, 

който няма паричен еквивалент. 

 Намаляване на количеството транспортиран материал, което е пряко свързано с 

намаляване на количеството вредни бензинови изпарения на територията на гр. София.  

 Намаляването на обема на отпадъците, който подлежи на депониране, защото след 

рециклирането на отпадъците, те отново могат да бъдат използвани в строителството. 

Основните усилия на Столична община трябва да се насочат към набавяне на 

първоначални средства за стартиране на проекта, който по-нататък ще започне да се 

рефинансира сам и така ще постигне максимален икономически и екологичен ефект.  

На българския пазар ще намери място и ще започне да функционира една нова 

технология, която отдавна е намерила своето място в Европа. 

 
 

24.Тодоров С., Георгиева Е., Анализ на транспортните връзки на столицата 

с аерогара София във връзка с разширението на софийското метро, Юбилейна 

МНК "Тунелно и метростроителство. Десет години софийско метро.", 28-

29.01.2008, София, стр.183-190 
Максималното съобразяване с икономическите и екологични приоритети на 

обществото е една от основните тенденции в развитието на транспортните системи. Нуждите 

от стимулиране на екологично чист вид транспорт изискват постоянното отчитане на 

въздействието върху околната среда при приемане на технически решения. Релсовият 

транспорт притежава високи екологични показатели и по тази причина е особено актуален за 

приложение в милионните градове. В момента в София се образуват все по-големи 



пътникопотоци. От друга страна животът на хората в този град е свързан с посещения на 

различни пунктове на територията на града. 

Световният опит по отношение на транспортното обслужване на милионните градове 

показва, че паркирането, образуването на задръствания и екологичното замърсяване от 

моторните превозни средства са сред факторите, налагащи търсене на съвременни 

транспортни решения. За централните градски части използването на релсови превози 

ограничава вредното въздействие върху околната среда, като същевременно предлага 

бързина, комфорт и надеждност на пътуването. Това са едни от показателите от особена 

важност за пътниците. Огромната превозна възможност, реализирана с транспорта, движещ се 

по релси, го прави особено подходящ по направления с големи пътникопотоци като например 

връзката между града и обслужващото го летище. 

Представеният анализ показва, че включването на релсовия транспорт (метро, трамвай 

или градска железница) в обслужването на летище София ще допринесе за превръщането на 

столицата в модерен европейски град. Основният извод е, че включването на превоза по релси 

в транспортното обслужване на Аерогара София би довело не само до един съвременен облик 

на нашата врата към света, но и би повишило качеството на обществените превози на 

територията на града. Това от своя страна би повлияло на живота в столицата като цяло. 

Предлагането на бърз и удобен обществен транспорт ще накара много от гражданите да го 

предпочетат за ползване пред личните моторни превозни средства.. 

 
 

25.Тодоров С., Актуално състояние на строителството на метротунела под 

Босфора, Юбилейна МНК "Тунелно и метростроителство. Десет години софийско 

метро.", 28-29.01.2008, София, стр.228-233 
Последните години в специализирания печат често се споменава за строителството на 

железопътен тунел под Босфора. Построяването му ще увеличи транзитните товарни в 

направлението Европа – Близък изток. Строителството на високоскоростните участъци в 

Турция ще породи необходимост от свързването им с Европейските високоскоростни 

транспортни коридори. През 2008 година предстои пускането в експлоатация на тунела под 

Босфора. Проектът е с дълга история. Първоначално е предвиден за влаково движение, но 

реализацията му става след включването му към метромрежата на Истанбул. 

Аналогиите със строителството на Софийското метро са много: Финансирането е от 

Японската банка за международно финансиране; Строителството е на японската фирма 

Тайсей; Истанбул е 16 милионен град без метро. Едва сега се строят първите 76 km. 

Разбира се има и разлика: проектът е приоритетен за транспортното им министерство; 

проектът е комплексен и решава и железопътните проблеми; през вечерта по тунела ще се 

движат товарни и пътнически влакове. 

Строителството на огромни трансконтинентални инфраструктурни обекти води до 

редица изводи  и препоръки: 

 Финансирането е огромно , но при ясно определени цели и подкрепа на държавата е 

изпълнимо от международните финансови източници. 

 Строителството се извършва от международно признати и доказани фирми, 

включително и консултанти. 

 Подкрепата на държавата и обществото за необходимостта от съоръжението след почти 

150 г. планове, проекти и т.н. 
 
 
26.Тодоров С., Габарити за железопътни мостове, Трети симпозиум по 

мостове, Проектиране и изграждане на мостове, УАСГ, София, 29.05.2009, стр. 

154-164 
Темата за натоварванията и габаритите при транспортните съоръжения е винаги 

актуална. Последните години у нас започна голямо по обем проектиране на железопътни 

обекти. Налице са и първите построени участъци:  

• удвояването и реконструкцията на участъка Карнобат-Синдел,  



• електрифициране и реконструкция на коридори ІV и ІХ на железопътната линия 

Пловдив – Свиленград за 160 (200) км/ч, фаза 1 Крумово - Първомай.   

Налице са условия за нов преглед на темата за габаритите. В правилника за техническа 

експлоатация на железопътната инфраструктура и Наредба №55 са дадени и размерите на 

строителния габарит 1-СМ2 в крива. Те са получени като се вземе предвид влиянието на 

кривината на кривата и големината на надвишението. 

 
 

27.Тодоров С., Строителство на жп линията Пловдив-Свиленград фаза 1, 

Крумово-Първомай, Научна конференция с международно участие, БулТранс-

2009, ISBN 1313-955 ТУ, Созопол, 24-26.09.2009, стр.183-186 
Предстои завършването на първия етап от проекта и строителството на 

„Електрифициране и реконструкция на коридори ІV и ІХ на железопътната линия Пловдив – 

Свиленград. Фаза 1: Участък Крумово - Първомай”. 

Железопътният инфраструктурен проект променя облика на целия район. Той включва: 

• Изграждане на електрифицирана железопътна линия с дължина 37 км, част от които 

двупътна. Обща разгъната дължина 56 км. 

• Реконструкция и обновяване на 4 гари и 4 спирки: 8 км гарови коловози, 

рехабилитация на приемните здания и служебни помещения. 

• Изграждане на 38 км пътни връзки за пресичане на две нива на конфликтните места. 

• Строителство на 4 км електрически далекопровод и 1 подстанция. 

• Подобряване на транспортните връзки, изграждане на нова организация на движение в 

Крумово, Садово и Първомай, включващо 9 пешеходни подлеза, и 8 асансьора за трудно 

подвижни пътници. 

• Строителство на 8 пътни и 3 железопътни моста и съпътстваща инфраструктура. 

Малки водоотводни съоръжения и 10 прокара за селскостопански животни и хора. 

• Възстановяване на отводнителната и дренажна система на района, съгласувана с 

напоителна дирекция Пловдив. 

Направеният преглед на състоянието и опита при проектирането и строителството на 

първия етап от железопътната линия Пловдив-Свиленград се обобщава така: 

1.Необходимо е прецизиране на тръжните документи и проектни задания за проектиране. 

Често те водят до проблеми при изпълнението. 

2.Наложителни са промени в нормативните документи на железниците. Отдавна се чакат 

промените в Наредби 55, 57 и 58 и свързаните с тях правилници. 

 
 

28.Тодоров С., В. Попов, Реконструкция на V железопътна линия София - 

Кулата в участъка Генерал Тодоров - Кулата, Х международна научна 

конференция, ISBN 1314-07X,  ВСУ’ 2010, 03.06.2010, стр.VI-69-VI74 
При проектирането на АМ “Струма” в участъка Генерал Тодоров – Кулата се пресича 

съществуващата жп линия в три точки. Това налага използването на няколко виадукта.  

След решение на експертен съвет на МТ, проведен на 27.06.2007 във фонд РПИ (сега 

Агенция „Пътна инфраструктура”) е прието да се промени трасето на съществуващата линия, 

съгласно изискванията за жп магистрала за 160 km/h като част от транспортен коридор № 4 

Видин-София-Кулата. Така ще се избегне строителството на виадуктите и ще остане едно 

пресичане на АМ “Струма” и жп линията София-Кулата в този участък. 

Жп линията се разработва за скорост на движение на влаковете 160 km/h, минимален 

радиус на хоризонталните криви 1500 m, максимален надлъжен наклон 10 ‰, като двойна 

железопътна линия, съгласно изискванията на Наредба №55 от 20.01.2004 г. за проектиране и 

строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други 

елементи на железопътната магистрала. 

В участъка трябва да бъдат проектирани две големи съоръжения: железопътен мост на 

Мелнишка река, железопътен мост над напоителен канал. Проектирането на нов железопътен 



тунел на мястото на съществуващия не се предвижда, съгласно решението на експертния 

съвет на МТ от 27.06.2007 г. 

Направеният преглед на състоянието и опита при проектирането на първия етап от 

железопътната линия Генерал Тодоров - Кулата се обобщава така: 

 Необходимо е качествено изработване на тръжните книжа и проектни задания. 

Непълните и кратки задания често водят до проблеми при строителството. 

 Обсъжданите промени в Наредби 55, 57 и 58 са наложителни. 

 
 

29.Костадинов Н., С. Тодоров, Пътна безопасност при пресичане на жп 

прелез, НПК "Безопасност на движението", Тракийски университет, Стара 

Загора, ТК Ямбол, 11 май 2011, ISBN: 978-954-9999-77-8, стр.5-10 
Данните от последните години сочат, че в България има голям брой пътнотранспортни 

произшествия на жп прелези. Това води до големи последващи морални и финансови щети. 

От значение за предотвратяване на произшествията е нужна изрядна инфраструктура и 

културни водачи. Спазването на правилата и нормите за движение, както и внедряването на 

новите технологии ще доведе до редуциране на голям процент от инцидентите по прелезите. 

В мрежата на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ [1] има 820 

железопътни прелеза, от тях 677 са охраняемите и напълно обезопасени, по този показател 

сме първи сред страните от ЕС - едва 17.5% за България, срещу 47% за Германия, 49% за 

Унгария и 53% за Словакия. От тях с автоматични електрически или ръчни бариери са 

съответно: България-49%, Германия-46%, Унгария-20%, Словакия-28%, а със сигнализация: 

България-34%, Германия-7%, Унгария-31%, Словакия-19%. Фактите сочат, че НКЖИ е 

първенец в ЕС по дял на охраняемите прелези и въпреки това България е на второ място, след 

Словакия, с най-много инциденти на жп прелези.  

Черната статистика сочи, че у нас на всеки 100 прелеза има по 2,7 инцидента, след нас 

са Унгария (2,01), Германия (0,67), Италия (0,19). В европейската практика съществуват 

следните главни тенденции в  експлоатацията и поддръжката на железопътни прелези: 

– Намаляване на броя на прелезите: изграждане на подлези, надлези, тунели и избягване 

на пресичането на жп линия с автомобилен път; 

– Елиминиране на субективния фактор при управлението на прелезите: въвеждане на 

автоматизирани системи при които отсъства човешката намеса. 

– Внедряване на системи за контрол и видеонаблюдение на "опасната зона" на прелезите: 

те служат за да се проследят  нарушителите и да се предодврати повторно нарушение. 

– Намаляване времето на затворено състояние на прелезите; 

– Провеждане на медийни кампании за запознаване на широката общественост с 

правилата за преминаване на жп прелези и рисковете от неспазването им: много от хората не 

са наясно със правилата за пресичане на жп прелез, а и някои от тези които са наясно и ги 

нарушават не осъзнават какви биха били последствията от тяхната постъпка. 

 
 

30.Иванова М., С. Тодоров, Безопасност на пътните потоци при 

железопътните прелези на България, НПК "Безопасност на движението", 

Тракийски университет, Стара Загора, ТК Ямбол, 11 май 2011, ISBN: 978-954-

9999-77-8, стр. 11-16 
Железопътните прелези представляват конфликтна точка между железопътния и 

автомобилния транспорт. Всеки участник в движението трябва да проявява особено внимание 

при преминаване им. Неспазване на правилата при преминаването им и неизправността на 

прелезите водят до много човешки жертви. Решението е свързано с подобряване на 

транспортната инфраструктура, за да повишим безопасността на транспортните потоци през 

железопътните прелези в България.  

Нормативната база, която трябва да се спазват при строителство и впоследствие 

преминаване на железопътен прелез е: 



• Наредба № 4 от 27.03.1997 г. за железопътните прелези  [1]. Отнася се до 

категоризацията, устройството, сигнализацията  на прелезите!  

• Закон за движение по пътищата - Раздел дванадесети. Железопътен прелез [2]. 

• Правилник за движение по пътищата - Глава седемнадесета. Преминаване през 

железопътен прелез [3]. Отнасят се за точните изисквания и стриктното им спазване гарантира 

един безопасен преход на тази конфликтна транспортна точка! 

В мрежата на НК „Железопътна инфраструктура“ има 823 броя железопътни прелези. 

Около 726 от тях (в това число 456 с автоматични и ръчни бариери и 270 с автоматични 

прелезни сигнализации) са охраняеми и са оборудвани с елементи и устройства, осигуряващи 

безопасното преминаване на возилата през прелеза. 52% от прелезите в България са с бариери 

и 35% са снабдени със сигнализация. България е на първо място в Европейския съюз по 

процент охраняеми жп прелези! 98% от инцидентите на жп прелезите са виновни водачите на 

превозни средства. 

Преминаването при спуснати бариери или забранителни светлини на прелезите е 

равносилно на опит за самоубийство! Най-често срещано нарушение на прелезите е счупване 

или удряне на бариерните греди, при преминаване на МПС през него. Човешки жертви стават 

при преминаване на прелези, които отговарят на изискванията за безопасност, което 

подсказва за ниска култура на водачите на МПС! 

Систематичните кражби  доведоха железопътните прелези до критично състояние на 

експлоатация. Така някои прелези бяха закрити или преоборудвани, също така и ограничени в 

скоростта на преминаващия влак до 15 км/ч. 

 
 

31.Тодоров С, Достъп на хората с увреждания до обществен транспорт, ХІ 

МНК ВСУ`2011, ISBN 1314-071X, ВСУ "Л. Каравелов", 2-3 юни 2011, стр.VІ-120-

125 
Текстове, регламентиращи транспортното обслужване на трудно подвижни лица, са 

публикувани в Националната стратегия за равни възможности на хората с увреждания: раздел 

II Създаване на необходимите правни и други условия за адаптиране на битовата, околната, 

институционалната и комуникационната среда към нуждите на хората с увреждания, 

включително повишаване на мобилността им; т. А. Мерки, насочени към осигуряване на 

достъпна материална среда за хора с увреждания; т. 2. Осигуряване на достъпен транспорт. 

Министерският съвет на Република България е приел „Стратегия за осигуряване на равни 

възможности на хората с увреждания 2008-2015 г.“. Стратегията очертава конкретните мерки, 

които е необходимо да се осъществят, за да се премахнат всички бариери (психологически, 

образователни, социални, културни, професионални, финансови и архитектурни)  пред 

социалното включване и равноправната интеграцията на хората с увреждания. 

За разширяване на възможностите на хората с увреждания до достъпен транспорт и 

транспортни услуги, поетапно основните железопътни гари се оборудват с пунктове за 

информация, диспечеринг и медицински грижи, изпълнява се програма за скосяване на 

перони, тротоари и др. за осигуряване на възможност за придвижване с инвалидна количка.   

Системите за изкачване на хора с увреждавия биват активни и пасивни. Те могат да 

бъдат базирани на перона или във вагона. Съвместно с общините в гр. София, Пловдив, 

Варна, Стара Загора и Бургас се определени и обозначени паркоместа пред приемните здания 

на жп гарите за паркиране на лични и специализирани автомобили на трудноподвижни лица. 

Пуснати са в експлоатация по основните жп линии специализирани жп вагони с 

обособени места за лица, които ползват: 

– инвалидни колички и санитарен възел, изграден по съвременни стандарти и с 

възможност за самообслужване.  

– подвижна сгъваема платформа, чрез която при необходимост се осъществява качване, 

респективно сваляне на лица, ползващи инвалидни колички в гарите по маршрута на влака.  

– не е необходима предварителна заявка за обслужване по време на пътуването, защото 

самото обслужване се извършва от превозния персонал. 

 



 
32.Тодоров С., Основни тенденции за развитието на жп възел София, ХІ 

МНК ВСУ`2011, ISBN 1314-071X, ВСУ "Л. Каравелов", 2-3 юни 2011, стр. VІ-126-

130 
Продължаващият процес на урбанизация в София води до ръст на градските пътувания 

и сериозни проблеми, като: 

-  нарастване ползването на леки автомобили,  

-  намаляване търсенето на градски и крайградски обществен транспорт,  

-  снижаване стандарта на предлаганите пътнически пътувания,  

-  повишаване необходимостта от държавни/общински субсидии,  

-  задръствания и вредни екологични въздействия  

Тези фактори налагат прилагането на мерки за стимулиране ползването на екологичен 

обществен транспорт, което съответства и на политиката на Европейската Комисия  в тази 

насока.  

Според доклад на Европейския парламент, спешно са необходими иновативни 

концепции и нов начин на мислене относно мобилността в градовете, за да могат да се 

посрещнат негативните последствия от транспорта върху климатичните промени и околната 

среда. Европейският парламент призова да се определи ясно ролята на ЕС в областта на 

политиката за градска мобилност (в съответствие с принципите на субсидиарността) и да се 

изработи цялостна европейска стратегия по въпроса.  

Създаването на градска железница и строителството на метрото в София ще подобри 

значително транспортното обслужване в града чрез осъществяване регулярна връзка между 

центъра  на столицата, периферията на града и крайградските зони /сателитни селища/. 

За обслужването на София е необходимо балансирано развитие на градската 

транспортна система. Тя в момента се доминира от автобусния транспорт. Явно е 

необходимостта от навлизане на екологичния електрически и железопътен транспорт, 

включително и метрото, като алтернатива на използването на лични автомобили. 

Обособяването на градска железница в София ще подобри транспортното обслужване на 

града чрез безспорните си предимства: екологичност, икономичност и сигурност. 

 

 
33.Тодоров С., Проблемът с минималните разстояния между участъци с 

резки промени в кривината при проектиране на железопътни линии, 20-та МНК, 

Транспорт 2011 г., на ВТУ "Т. Каблешков", V65-69, Academic journal, mechanics, 

transport comunications, ISSN 1312-3823, issue 3, 2011, articale №0545, 

http://www.mtc-aj.com 
Въпросът за минималните разстояния между участъци с резки промени в кривината 

винаги е стоял пред проектантите на жп линии. Обикновено те са определени в нормативните 

документи като максимални или минимални стойности.  

Например: Разстояние между криви с една и съща посока на въртене, разстояние 

между съседни криви при контракриви, разстояния между участъците с постоянно 

надвишение, разстояние между железопътни стрелки с едностранно или разнопосочно 

отклонение.  

С течение на времето се натрупват нови моменти като повишение на скоростите на 

движение, въвеждане на високоскоростно движение, присъединяване на националната ни 

нормативна уредба към Европейската, въвеждането на Европейски стандарти, които са 

задължителни и за българските железници. 

Докладът разглежда проблема във връзка с БДС ЕN 13803. Този стандарт е част от 

съществените изисквания, определени от Наредба 57 от 2004 г. за условията и съществените 

изисквания към железопътната инфраструктура и подвижния състав за постигане на 

оперативна съвместимост на националната железопътна система с трансевропейската 

железопътна система. 

Минималните разстояния между участъците с постоянно надвишение в кривите, сложните 

криви и контракривите и сега са регламентирани в нормативните документи [3]. При 



повишаване на скоростите на движение и присъединяването на българските стандарти към 

тези в Европейския съюз, се поставя на дневен ред и проблема за минималните разстояния 

при рязка промяна в кривината на геометрията на железния път. Налага се преосмисляне на 

минималните разстояния и при железопътни стрелки с едностранно и разнопосочно 

отклонение, които на практика описват сложни и контракриви. В стандарта се разглеждат и 

железопътни стрелки, които не са характерни за българските железници. 

Резките промени в кривината могат да възникнат и при: 

 отклонителния коловоз в железопътни стрелки и кръстовища; 

 в участъци, където не е целесъобразно използването на жп трасе с преходни криви; 

 в случай, когато дължината на преходната крива е по-малка от дължината, изискваща се 

за обикновени линии. 

 Условията, при които може да възникне заключване (заклинване) на буфери. 

 

 

34.Тодоров С., Куцарова К., Напрегнато състояние и работа на стълб за 

висяща въжена линия, XII МНК ВСУ’2012, ВСУ "Л. Каравелов", 7-8 юни 2012, 

под печат 
Публикацията представлява част от докторската дисертация на инж. Куцарова, 

разработвана под ръководството на другия съавтор. Стълбовете на висящите въжени линии 

(ВВЛ) представляват междинни опори, поддържащи въжетата в проектно положение. 

Разглежданите стълбове представляват свободностояща пространствена стоманена 

конструкция в горната си част пълностенна, а надолу прътова във формата на пресечена 

пирамида с квадратно напречно сечение, закрепени с болтове за бетонни фундменти. 

Натоварени са със сили действащи в пространството. Стълбовете се изчисляват на якост и 

устойчивост [1] по допустими напрежения или по гранични състояния. При изчисляването по 

допустими напрежения се прилагат следните два метода: 

-по основни и допълнителни натоварвания 

-по еквивалентни и максимални натоварвания 

Стълбовете са метални строителни конструкци и като такива трябва да отговарят на 

действашите към момента „Норми за проектиране на стоманени конструкции” [2]. 

Целта на настоящата разработка е да се направи паралел между изчислителните методи. 

Направеният анализ на напрегнатото състояние на стълб с височина от 12 м като част от 

висяща въжена линия, дава възможност да се направят следните заключения: 

1. Разликите в резултатите между равнинното и пространственото решение за вертикалните 

пръти е малка, до 7%. При равнинното решение стойностите на усилията са по-големи. 

Това означава, че пространствената система може да бъде заменена с равнинна и това е в 

полза на сугурността. 

2. Разликите в резултатите между равнинната и пространствената система за диагоналните и 

хоризонталните пръти са значителни. Хоризонталните пръти участват в поемане на 

усукването предизвикано от силата H=1 kN, а не са нулеви както излиза от равнинното 

решение. Натоварването от силата W=1 kN предизвиква усилия в решетките и на ферми 

„Б”, а не само на ферми „А”, както е заложено при равнинното решение. Следователно 

при наличието вече на съвременна изчислителна техника стълбовете би трябвало да се 

моделират като пространствени, а не като равнинни системи. 

3. Необходимо е да се направи моделно изследване и проучване за да се определят 

стойностите на деформациите, а от там изводи за действителната работа на 

конструкцията. 

 

 

35.Тодоров С., С. Александрова, Реконструкция и обновяване на гара 

Казанлък, XII МНК ВСУ’2012, ВСУ "Л. Каравелов", 7-8 юни 2012, под печат 
Град Казанлък е разположен в централна България, в подножието на Стара планина. 

Железопътната гара на Казанлък е част от 3-та жп линия София-Карлово-Бургас.  



Гара Казанлък е построена на много добро място спрямо плановото решение на града. 

Тя се намира на около 10мин от централния площад на града и на около 15мин от ж.к. Васил 

Левски на запад и ж.к. Изток, и на 5 мин от кв. Христо Ботев на юг. Въпреки това обаче от 

южната страна на  самата линия се пада индустриалната зона на града,  което предполага 

евентуално бъдещо развитие. От друга страна в непосредствена близост до гарата се намира 

автогара Казанлък, а също и седянка на таксита 

Понеже Казанлък е малък град, се предполага, че линията е била построена, за да 

обслужва нуждите на военния завод в града „Арсенал”. На територията на самия завод има 

повече коловози, отколкото на гарата. 

Гара Казанлък се е управлява от двама ръководители и един началник гара. Днес гара 

Казанлък се състои от  общо 8 коловоза, два от които са товаро-разтоварни. Има три перона 

съответно на първи, втори и трети коловоз. Главният коловоз е трети и е с приблизителна 

дължина от около 714м. Стрелките, обслужващи гарата са електрически и се управляват или 

от гарата или от постовете. 

Ремонтът на приемното здание и околната територия променя изцяло облика на 

гаровия площад. Реконструирани са близо 14 декара пространство, което е струвало около 

700 хил. лв.  Проектът за ремонт включва два нови паркинга с 35 паркоместа, нова тротоарна 

настилка – на 4 дка и още толкова новозасадени зелени площи. Освен това са предвидени 

още водопровод, канализация, асфалтиране на пътната инфраструктура, парково и улично 

осветление и газификация. 

 

 

36.Тодоров С., Г. Михайлова, Схема и място на железопътния транспорт в 

генералния план на промишлено предприятие „Неохим“ АД, XII МНК ВСУ’2012, 

ВСУ "Л. Каравелов", 7-8 юни 2012, под печат 
Димитровград е пример за град възникнал с и около възловата железопътна гара. Едно 

от промишлените предприятия даващи облика на града и генериращи масови товари е Неохим 

АД. За разлика от доста други химически комбинати Неохим се развива сравнително добре в 

пазарните условия и конкуренция.   

"Неохим" АД е наследник на Химическия комбинат в гр. Димитровград, стартирал 

производствената си дейност на 5 ноември 1951 г. Първоначално се произвеждат азотни и 

фосфорни торове. Впоследствие са направени разширения, реконструкции и модернизации на 

производствените мощности. През 1987 г. e въведен в експлоатация нов комплекс за 

производството на амоняк, азотна киселина и амониев нитрат. В периода 1992-1993 г. се 

спират инсталациите за производство на сярна и фосфорна киселина, фосфорни торове, 

анилин и нитробензол. 

Заводската инфраструктура е разпределена върху две площадки с обща площ 2300 

декара, разположени на двата бряга на река Марица, извън чертите на града. Отстои на 200 км 

югоизточно от София, в район с добре развит железопътен възел и на кръстопътя от 

общоевропейските транспортни коридори № IV, IX и X.  

Неохим Димитровград потенциално е един от сериозните клиенти на БДЖ. 

 

 

37.Тодоров С., И. Иванов, Транспортна схема и място на железопътния 

транспорт в генерлалния план на голямо промишлено предприятие „Каолин“ 

АД, МЮНК УАСГ’2012, УАСГ София, 15-17 ноември 2012, под печат 
Мястото и ролята на железопътния транспорт в икономиката на страната често се 

поставя под съмнение в общественото пространство. Дискусиите в медиите понякога стигат 

до пълното му отрицание и търсене на възможности за закриване на линии и клонове. 

Реалната опора на железопътния транспорт е промишлеността, превозът на масови 

товари с голям обем и малка цена. За целта се разглежда реално промишлено предприятие 

„Каолин“ АД. Разработката започва като студентска тема с реални параметри, предоставени 

от фирмата, но изводите далеч надминават това равнище с обобщаващия си характер. 

Каолин е създадена през 1924 г. в град Варна. Дружеството е разработвало находища в 

областта, разположена около сегашния град Каолиново. През 1936 г. друга минна акционерна 



компания “Дунав” със седалище град Русе започва разработването на находищата във Ветово 

и Сеново. 

“Каолин” АД е единственото дружество за добив на каолинови пясъци и нерудни 

суровини и тяхната преработка на територията на Република България. Разположено е в 

Североизточна България, на територията на две области – Русенска и Варненска. 

Основният предмет на дейност на “Каолин”АД е: Добив на каолинови пясъци; Добив 

на каолин; Добив на минерални пълнители; Добив на нерудни суровини; Извършване на 

геоложко – проучвателна дейност; Извършване на посредничество и външно търговска 

дейност; 

Разглеждат се вътрешните и външните транспортни потоци, които включват: 

транспортирането на добитите рудни и нерудни суровини до преработвателните цехове; 

пътя, по които същите минават за вътрешна или външна търговия. 

Дружеството „Каолин“ АД е изградило собствени индустриални жп клонове във 

фабриките: Ветово, Сеново и новооткритата в Димитровград.  Всички клонове имат добро 

коловозно развитие. Дружеството има сключени договори с БДЖ за ползване на открити и 

закрити вагони за превоз на готовата продукция. В „Каолин“ АД чрез железопътен транспорт 

се превозват  близо 1 000 000 т.  годишен обем товари, които са предназначени: за вътрешния 

пазар и за износ в Румъния, Сърбия, Македония, Гърция и дори в някои случай Италия и 

Турция. Голяма част от стоките транспортирани до пристанищата отново се превозват с 

железници. 

 

01.06.2012 г.     Подпис: …………………………………… 

        (доц. д-р инж. Ст. Тодоров) 


