ВАЖНИ ОБЕКТИ ЗА ДП ТСВ ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

1. Изграждане на тягова подстанция – Димитровград
Изграждане на триетажна монолитна сграда за Тягова подстанция и коловоз с гараж
за АДМ и машина за контактна мрежа „Жисмар“ в ремонтно хале. Тяговата подстанция е
оборудвана с апаратура от фирма „Сименс“.

Тягова подстанция – Димитровград

2. Аварийно механизирано подновяване на жп в отсечките от км 73+039 до км
74+587, от км 77+150 до км 79+660 в междугарието Делян – Дяково и от км 80+626 до
км 81+762 в междугарието Дяково – Дупница с обща дължина 5 195 м по V-та жп
линия. Тунел №1
Изпълнени дейности: Изграждане на нов дренаж в тунел № 1, нови канавки тип ЕКТ,
почистване и възстановяване на водостоците, пълно изгребване на баластовата призма и
изграждане на нов дренаж в зоната на гара Дяково. Демонтира се старата релсотраверсова
скара и е положена нова с пресявка, баластиране и нивелаця на железния път.

Полагане на нов железен път пред тунел № 1 в междугарието Делян – Дяково

3. Възстановителни работи по детска железница в град Пловдив
Железопътната линия е възстановена с дължина 1090 m с междурелсие 600 mm.
Нейният подвижен железопътен състав е локомотив и 3 вагона. По маршрута са изградени
следните съоръжения: гара Пионер, мост, прелез с бариери, тунел, естакада, спирка
Снежанка и гара Панорама. Детската железница е теснолинейна железопътна линия,
разположена в подножието на Младежкия хълм в Пловдив. Открита официално на
22.09.2007 година.

Възстановената детска железница в град Пловдив
от ТСВ- поделение Пловдив

4. Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив – Свиленград
Фаза 1: Крумово–Първомай, включва:






Демонтиране на железен път тип 49 – 38 190 м,
Полагане на железен път тип 49 – 2 952 м,
Нивелация на железния път тип uic 60 – 53 000 м,
Нивелация на жп стрелки тип 49 – 10 бр. , жп стрелки тип UIC 60 R=300 – 18 бр., жп
стрелки тип UIC 60 R=1200 – 5 бр.

5. Реконструкция на булевард „Девня" в участъка от северен пътен възел
Аспарухово до бул. „Република" и преместване на съществуващата жп линия на
територията на Община Варна
В град Варна започва разширението на улица "Девня", където се изгражда още едно
платно с две ленти в участъка от северен пътен възел "Аспарухово" до бул. "Република". За
реализацията на проекта е необходимо изместване и на съществуващата в непосредствена
близост жп линия.

Изкопни работи на обект Преместване на съществуващата
жп линия на територията на Община Варна – бул. Девня в
участъкът гара Варна до спирка Варна

Уплътняване на ЗОП за полагане на железен път на обект
Преместване на съществуващата жп линия на територията на
на Община Варна – бул. Девня в участъка гара Варна до спирка Варна

Положен железен път 1 на обект: Преместване на съществуващата
жп линия на територията на Община Варна – бул. Девня в участъка
гара Варна до спирка Варна

6. Проектиране и изграждане на терминал за комбинирани превози при гара Драгоман
Част от основните дейности, извършени при изграждането на терминал за
комбинирани превози са: среден ремонт на железен път – 980 м; паважни настилки – 13 350
кв. м; асфалтови настилки – 2 730 кв. м; изкоп в скални почви – 21 821 куб. м; изкоп земни
почви – 7 000 куб.м; строителство на сгради (сглобяем, модулен тип) – 117 кв.м и др. Всички
дейности са извършени в срок и отговарят на изискванията на възложителя ДП НК ЖИ.
Терминал от този тип се изгражда за първи път в България и полага началото на
комбинираните превози в страната.

Изграден терминал за комбинирани превози
при гара Драгоман

Работа по терминал за комбинирани
превози при гара Драгоман

7. Демонтаж, монтаж и полагане на железен път на стоманобетонови траверси от
"Прилежаща инфраструктура на Дунав мост при Видин - Калафат"

8. Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив – Свиленград
Фаза 2: Първомай – Димитровград. Демонтиране на железен път тип 49 – 15 244
м, полагане на железен път тип UIC–60 – 18 307 м, нивелация на железния път тип UIC-60
– 18 307м.

Работа по контактна мрежа от ЕМР Горна Оряховица

9. Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на
железопътната линия Пловдив – Бургас
Изпълнено горно строене на железния път в следните междугария:
- Междугарие Михайлово - Калояновец, път 1 – 7 990 м
- Междугарие Стара Загора - Калитиново, път 1 – 7 024 м
- Междугарие Стара Загора - Калитиново, път 2 – 6 940 м
- гара Калитиново - III-ти коловоз – 1 250 м
- гара Хан Аспарух – 821,31 м
- междугарие Калитиново – Хан Аспарух – 8 609 м
- гара Калитиново IV коловоз – 1 140 м
- гара Нова Загора – 974 м
- междугарие Нова Загора – Коньово – 10 835 м
Демонтаж на стар железен път в база Безмер и монтаж на нов се извършва на гарови
площадки в гарите Калитиново и гара Стара Загора.

Направа на алумино–термитна заварка

Извършване неутрализация на напреженията на железния път

10. Механизирано подновяване на железния път в междугарието Кръстец –Радунци
от км 204+050 до 211+485 и тунели №20, 21 и 22 по 4 - та жп линия и механизиран
ремонт в междугарието Плачковци-Кръстец от км 190+510 до 192+935 и тунел №12,
от км 195+950 до км 197+914 и тунел № 15, 16 и 17 и подновявана и реконструкция на
гара Kръстец - коловози №1, 2, 3, 4 по 4 - та жп линия.

Работа на автомобилна, инженерна и железопътна
техника в гара Кръстец

Новоизграждащ се перон в гара Кръстец

Работа с релсоотрезна машина в тунел

11. Механизирано извеждане (подбиване) на релсов път по ос и ниво с
траверсоподбивни машини с междурелсие 1435 мм - трамваен релсов път за
линии на ТМ20, 22 и 23 в Столичен електро транспорт в София
Техническото състояние на трамвайния релсов път в София, с маршрути № 20, 22 и
23, с междурелсие 1435 мм, е силно влошено през последните години и това наложи да се
вземат адекватни мерки за подобряване на параметрите му. Железният път по тези
маршрути е два типа: безбаластов, при който трамвайните релси се свързват монолитно,
чрез бетониране към земната основа и с баластова призма. Ремонтните дейности на
баластовия железен път са възложени на ДП ТСВ - поделение София. Те се състоят в
извършване на „нивелация“ (прецизно механизирано подбиване) с траверсоподбивни
машини, чрез които се постига подобряване на техническите параметри на железния път по
ос и ниво.

Работа на траверсоподбивни машини
в участък от трамваен релсов път в кв. Дружба София

12. Изграждане на временно възпрепятстващо съоръжение по българо-турската
граница за участъка от съоръжението на територията на област Хасково - част пътна.
Сухоземен участък от българо-турската граница от ГП 280 до ГП 320; Участък ГПУ
Свиленград, от ГП 218 до ГП 159; Подучастък ГПУ Елхово и ГПУ Болярово;
Подучастък Район на ГПУ Средец от ГП 150 до ГП 159
Изградено е защитно заграждение и нов път за автомобилна техника на ГПУ
Свиленград с дължина 33.6 км. Строително-механизираните работи по пробиване на
пътища на 1.5м от граничната бразда преминават през силно пресечена местност с големи
наклони на изкачване и спускане и силно заблатени места. Пробит е участък в Щитско дере
(от ГП 315 до ГП 306) с дължина 10,800 м, силно заблатен и с много гъста растителност. В
целия участък са изградени 18 водостока с тръби Ф1000, а над реките Фишер, Щитска и
Каламица - мостове. Пътят се изгражда от натрошена фракция 0-30 и 0-60. Строителството
изпълнява РМР-Илиянци. ТСВ - поделение София извършва СМР с обща дължина 28.6 км.
През м. Октомври на обекта се включва и ТСВ - поделение Горна Оряховица, което извършва
СМР с обща дължина 5 км. Работите продължават по границата и през 2016г., като ТСВ
поделение София работи на нов участък в област Бургас по изграждане на част пътна и
част конструктивна в подучастък “Район на ГПУ – Средец от ГП 150 до ГП 159“

Изграждане на възпрепятстваща ограда и обслужващ път
на българо–турската граница в участъка с. Капитан
Андреево – с. Мезек от ТСВ- поделение София

13. Модернизация на железопътната отсечка Септември – Пловдив - част от
Транс-европейската железопътна мрежа, Позиция 3: „Модернизация на
железопътната отсечка Стамболийски – Пловдив в границите от край стрелка № 3
(km 138+755) по път № 1 и начало стрелка № 1 (km 138+810) по път № 2 на западната
гърловина в гара Стамболийски до начало стрелка № 2 (km154+564) по път № 1 и
край стрелка № 4 (km 154+606) по път № 2 на западна гърловина гара Пловдив,
включително гара Тодор Каблешков” - Част „ Контактна мрежа“
ЕМР-Горна Оряховица изпълнява цялостното изграждане на контактната мрежа за
проектна скорост от 220 км/ч като изгражда стълбовната линия със стълбове ХЕБ и БМК,
направа и монтаж на гъвкави напречници и ригели, монтаж на пътни конзоли и
разединители и направа на неутрална вставка на подстанция Пловдив в междугарията
Стамболийски – Тодор Каблешков-път №1 е с дължина на контактната мрежа - 8,07 км;
Стамболийски – Тодор Каблешков - път №2 с дължина на контактната мрежа - 8,07 км; гара
Тодор Каблешков ( I-ви, II-ри, III-ти и IV-ти коловоз) с разгърната дължина на контактната

мрежа – 7,577 км; Тодор Каблешков - Пловдив път-№1 с дължина на контактната мрежа 7,32 км; Тодор Каблешков - Пловдив път-№2 с дължина на контактната мрежа -7,36 км.

Изграждане на нова контактна мрежа

14. Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София
Рехабилитацията на гаров комплекс Централна гара София обхваща приемното
здание, подлезите в гарата, пероните и перонното покритие, част от приемно-отправните
коловози, контактната мрежа и прилагане на мерки за енергийна ефективност. На ДП ТСВ
- поделение София е възложено да изпълни подмяната на хидроизолацията в обхвата на
пътническия подлез, да изгради дренажна система и нов безбаластов железен път, който да
се вмести успешно в ограничената височина в зоната над подлеза на коловози от 1-ви до 13ти
. Обектът е с европейско финансиране в по-голямата си част и се налагат специфични
изисквания за разрешаване използването на материали съгласно техническите
спецификации на възложителя и приемането на всички етапи от строителния процес.

Работа по коловозите на централна ЖП гара София

15. Модернизация на железопътната отсечка Септември – Пазарджик в границите от
начало стрелка № 2 (km. 102+014) по път № 1 и край стрелка № 6 (km. 102+070) по път
№ 2 на западна гърловина гара Септември до край стрелка № 5 (km. 119+624) по път
№ 1 и край стрелка № 1 (km. 119+692) по път № 2 източна гърловина гара Пазарджик,
включително гарите Септември и Пазарджик
Участъкът от 1-ва главна линия Септември – Пловдив е част от трансевропейската
железопътна мрежа и е една от старите, построени в България жп линии. Въведена е в
експлоатация през 1873 г. По протежението й са изградени 22 моста. През годините са
правени частични преустройства, като през 1962 г. линията е изцяло електрифицирана. През
1983 г. е завършено нейното удвояване. Преди ремонта средната скорост на движение по
трасето възлиза на около 100 км/ч.
Изпълнението на проекта „Модернизация на железопътния участък Септември –
Пловдив“ постига увеличаване на линейна скорост по трасето до 160 km/h за
конвенционални пътнически влакове и до 200 km/h за влакове с накланящи се кошове
(двойна железопътна линия). По този начин трасето става по-конкурентноспособно спрямо
автомобилните пътища, и увеличава капацитета си. Повишава се и безопасността на
мрежата с инсталирането на Европейска система за контрол на влаковете (ETCS) за
сигнализация и GSM-R комуникации. Всички железопътни прелези са заменени с надлези.

Изграждане на сп. Мокрище

Новоизградено коловозно развитие гара Пазарджик
Контактна мрежа
На този обект работи и ЕМР - Горна Оряховица - изпълнява строително-монтажни
работи, като подмяна на стълбовната мрежа, рехабилитация на компоненти и смяна на
носещо въже и контактен проводник на контактната мрежа.

16. Рехабилитация на железния път, изкуствените съоръжения, съоръженията и
устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в гарите
Пирдоп, Стряма и Клисура по III-та жп линия
Обектът включва подновяване на главните коловози и прилежащите стрелки в
гарите Пирдоп, Стряма и Клисура, изграждане на нови отводнителни съоръжения,
подмяна на пероните в гарите.

Изпълнени международни обекти в периода от 2006 г. до 2012 г.
1. 2006 г. – 2007 г. в Република Гърция
На 19 септември 2006 година за първи път в историята си ДП ТСВ започва работа
зад граница.
Изпълнява среден ремонт по двойната жп линия Атина – Солун в междугарието гара
Йоной – гара Тива по път № 1 и № 2 с обща дължина 60 км.

Екипът който работи работи на междугарието гара Йоной – гара Тива в Гърция

Жп строителна техника на гара Тива Гърция

Баластопресевна машина RM 76 – ТСВ Пловдив на
работа в междугарие гара Йоной – гара Тива
Тива е град в Гърция, център на едноименния дем (община) Тива. Разположен е в
Централна Гърция в Беотия.
Йоной е гара в северната част на Западна Атика, Гърция.

2009 г. – 2010 г. в Република Турция
Подразделения от ДП ТСВ изпълняват ново строителство в междугарието Текирда
– Муратлъ - 32 км открит път, 10 км гарови коловози и 26 бр. стрелки.
Текирдаг е град в Република Турция, разположен на северния бряг на Мраморно
море на 135 километра западно от Истанбул.
Муратлъ е град в Република Турция, Източна Тракия, с население 18 000 жители.

Баластиране на железен път в междугарието
Текирдаг – Муратлъ Турция

Натоварване на жп звена на работен влак в Гара Текирдаг
2011 – 2012 година в Република Турция
Извършва се капитален ремонт в междугарията: Афионкарахисар – Денизли 116 247 м, Сандъклъ – Екинова - 17 955 м, Екинова – Каракою - 29 415 м, Каракою – Динар
- 14 677 м, Динар – Дазкаръ - 4 380 м, Бозкурт – Каклък - 18 690 м, Каклък – Гонджалъ 31 130 м.

Локомотив 55 209 на гара Сандъклъ

Екип от ДП ТСВ в Р Турция

Капиталният ремонт в междугарията Афионкарахисар – Денизли - 116 247 м се
извършва в Западна Турция на територията на два Вилаета (области).
Техниката излиза от гара Свиленград - КПП Капитан Андреево през Капъ куле и
пристига в покрайнините на Истамбул, където от гара Халкалъ се товари на ферибот и
преминава от европейската в азиатската част през Босфора и пристига на гара Хайдър Паша,
след което продължава в направление Адъпазар, Кютахия и пристига във вилает
Афионкарахисар. Техниката се позиционира в гара Сандъклъ от където започва работа.

ЖП строителна техника на гара Каракою

Ръководителя на обекта с двама машинисти от ТСВ София

Траверсоподбивна машина 08 16 работи в
междугарието Сандъклъ – Екинова

