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Техническият университет - София 
(ТУ-София) е най-големият учебно-
научен комплекс в България в областта 
на техническите и приложните науки, 
съхранил в себе си добрите традиции 
във висшето образование, заложени 
от неговите създатели. Като първи и 
най-голям политехнически център, 
подпомогнал създаването на повечето 
от висшите технически училища в 
страната, вече 70 години той дефинира 
образователните стандарти и въвежда 
националните приоритети за развитие 
на инженерното образование и наука.

Адрес:
Технически университет-София
София 1000,
бул.”Кл. Охридски” 8
e-mail: info@tu-sofia.bg
http://www.tu-sofia.bg

Адрес:
,, София Тех Парк” АД
 бул. Цариградско шосе №111Б, ет. 3
гр. София 1784
тел: 02 447 28 80
факс: 02 447 28 98
e-mail: office@sofiatech.bg 
http://sofiatech.bg

Основната задача на дружеството 
е осъществяването на проекти, чиято 
непосредствена цел е да благоприятстват 
за развитието на изследователския, 
иновационния и технологичен капацитет 
на Република България. София Тех Парк 
АД, е компанията, изградила първия 
научно-технологичен парк в България. 
Изпълнението на проекта за създаването 
на парка представлява изграждане и 
управление на уникална иновационна 
среда, която да подпомогне създаването и  
комерсиализацията на нови технологии, 
продукти и услуги. Целта на научно-
технологичния парк е да се превърне 
в платформа, чрез която участниците в 
българската иновационна екосистема 
могат да се срещат, да обменят идеи и 
да участват в съвместни проекти.

За контакти:
Адрес: София 1113, ул. “Николай 
Хайтов” №3А, ет.4.
Тел. +359 2 400 33 91; +359 2 400 
33 93
Факс: +359 2 400 33 92
E-mail: office@tinsabg.com
http://tinsabg.com

ТИНСА ООД определя своята политика 
по оценяване на съответствието за 
постигане на оперативна съвместимост 
на Националната железопътна система 
с железопътната система в рамките 
на Европейския съюз на базата на 
международно приети документи и 
установената практика. ТИНСА ООД 
работи с високо квалифицирани 
специалисти и утвърдени в своите 
професионални дейности партньори 
и предоставя на своите клиенти 
компетентни услуги и осигурява 
доверието на всички заинтересовани 
страни и дава гаранция, че проверката 
и оценката на  съответствието отговарят 
на всички изисквания за ЕО проверка.

ИНТЕЛИГЕНТНИ КОМУНИКАЦИОННИ ИНФРАСТРУКТУРИ

Лаборатория за сертифициране, контролиране, 
валидиране, измерване и изследване в областта 

на железопътния транспорт и Интернет на нещата

Multitel е иновативен център, 
специализиран в решения за 
сертифициране, валидиране  и 
тестване на железопътни индустриални 
решения и компоненти, по-специално 
за железопътната сигнализация  
(ERTMS).  Multitel осигурява развойна 
и изследователска дейност при 
проектирането на нови решения (хардуер 
и софтуер) за железопътния сектор.

Лаборатория „Интелигентни комуникационни структури“ е изградена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Лаборатория „Интелигентни комуникационни структури“ е изградена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.



В това звено ще се извършва научно-изследователска 
и развойна дейност в областта на телекомуникационните 
мрежи от ново поколение и техните приложения в някои 
специфични области. Основните насоки на работа ще бъдат 
мрежи за достъп от следващо поколение, архитектури и 
технологии за достъп, конвергенция отвъд последната 
миля, управление на мрежи, сценарии за умни градове, 
самоорганизиращи се архитектури, 5G и интегриране на 
безжичните технологии, интернет на нещата, приложение 
на комуникационните технологии и приложения за активен 
живот, и др. То е оборудвано с високо производителни 
компютри и специализиран софтуер за моделиране и 
стимулационни експерименти.

Звено „Кооперативни интелигентни мрежи и Интернет на нещата“

Тестова установка за ETCS бордово оборудване: EVC изпитване съгласно
UNISIG SUBSET-026, Subset-076 и Subset-094

Оборудването включва съвременни специализирани модули, 
програмни продукти и захранващи блокове, високопроизводителни 
компютри, роботизирана ръка, видеокамери и монитори с висока 
разделителна способност и комутационно мрежово оборудване, 
което позволява пълен анализ в съответствие със Subset-076

Тази част на лабораторията може да бъде използвана и за 
тестване на реални железопътни линии, връзка с централизации 
и изпълнение на експлоатационни тестове. За целта е възможно 
редактиране на пътните елементи, бализи, експлоатационни и 
тестови правила. Осигурява се валидиране на лабораторните 
тестове в реално време чрез напълно автоматизирани операции 
за измерване на производителността и надеждността на 
системата.

Валидирането на железопътни трасета може да се извършва или чрез EVC симулатор, или с реален бордови модул, 
свързан към пътен симулатор. Този подход се използва при очаквани проблеми на етап валидиране на пътната 
сигнализация, въвежданите експлоатационни правила и проверяване на съответствието със спецификацията на 
изискванията към системата (SRS - System Requirements Specification) 

Тестова установка за Евробализи/BTM: изпитване на Евробализи/BTM антени 
съгласно UNISIG SUBSET-036 и Subset-085 

Оборудването е предназначено за анализ, тестване и валидиране на Евробализите 
и BTM антените съгласно Subset-085 за удостоверяване на оперативна съвместимост 
и годност за употреба на съставните елементи на ETCS системата. Също така, има 
възможност за амортизационни тестове и тестове за съвместимост на Евробализите и 
BTM антените с национални системи, различни от ERTMS.

Използването на независима лаборатория е строго препоръчително, за да се осигури 
оперативната съвместимост на реализирания проект.

Тестовите сценарии са специфицирани в хармонизирани документи, които трябва 
да се извършат преди въвеждане в експлоатация на пътното и бордовото оборудване. 
Отделно, управителят на инфраструктурата може да изиска специфичен сценарий за 
конкретния проект, който да бъде тестван. Работните сценарии се тестват или с реален 
влак, или в сертификационна лаборатория, използвайки проектните данни и реално 
бордово оборудване, свързано към стенда за изпитване.

ТИНСА ООД, Технически университет - София и Multitel ASBL предлагат предимствата 
на сертификационната лаборатория при въвеждане в експлоатация на пътното и 
бордовото оборудване.

Лаборатория „Интелигентни комуникационни инфраструктури“ (ИКТ) в рамките на проект на „София 
Тех Парк“ АД е открита през месец юни 2016 г. за сертифициране на продукти с високоотговорно приложение 
в железопътния транспорт и разработване на телекомуникационни мрежи от ново поколение с приложения в 
специфични области.

Лабораторията обхваща следните области на изпитване:

Лабораторията разполага с най-съвременно оборудване за извършване на изпитвания в съответствие с 
изискванията за оперативна съвместимост на подсистема „Контрол, управление и сигнализация“ като част от 
европейската железопътна система, проверка на съответствието на продукти, използвани в ERTMS/ETCS пътно и 
бордово оборудване.

Използването на сертифицирани компоненти, елементи на ERTMS/ETCS, гарантира, че взаимодействието 
между железопътните возила и инфраструктурата ще доведе до ефективна железопътна транспортна система. 
Лабораторията ИКТ осъществява интегрирани тестове „пътно оборудване/влак“ и провежда допълнителни 
проучвания за управителя на инфраструктурата, железопътните оператори и производители, базирани на 
националното и международното законодателство.

Интегрираните тестове „пътно оборудване/влак“ са задължителни за новите ERTMS системи и компоненти 
в железопътните возила и инфрастартуктурата. Интегрираните тестове са от съществено значение, когато 
съществуващите системи се модернизират или обновяват.

Високото ниво на автоматизация на лабораторията, заедно с опита на фирма ТИНСА ООД, Технически университет 
- София и фирма Multitel ASBL, осигурява на клиентите комплексно обслужване по време на тестване на ERTMS/
ETCS, както и предлага надеждни и проверени тестови решения за железопътната индустрия, съкращаване на 
времето и цената при въвеждане в експлоатация, решения за поддържане на системите, валидиране на връзката 
пътно оборудване/влак и подкрепа на управителя на железопътната инфраструктура при внедряване на ERTMS.

ТИНСА ООД, Технически университет - София и Multitel ASBL участват активно в няколко Европейски проекти 
(TEN-T, INEA), разполагат с висококвалифицирани експерти и са надеждни партньори при развитието на ERTMS 
базова линия 3 (Baseline 3). Екипът на звеното ИКТ работи в тясно сътрудничество с клиента и с управителя на 
инфраструктурата. Екипът предлага планиране на тестовите процедури, избор на сценарий и ефективен подход 
за сертифицирането.

►  Изпитване на железопътни компоненти – Високоотговорен бордови компютър EVC (European 
Vital Computer) съгласно изискванията на Subset-26, Subset-076 и Subset-094, Евробализи и BTM 
(Balise Transmission Module) съгласно Subset-036 и Subset-085

► Валидиране на съвместимостта на влак с железопътно трасе: предоставя се възможност за 
ранно откриване на проблеми при валидиране на съвместимостта влак/железопътно трасе на базата 
на проектни данни, експлоатационни и технически правила и др.

►  Решения при поддържане: предоставят се софтуерни и хардуерни инструменти за анализ 
на качеството на сигнала от бализите; услуги и тестови възможности за надграждане на пътната 
инфраструктура към стандарти с по-нови версии (базови линии)

► Интернет на нещата (Internet of Things): извършва се научно-изследователска и развойна дейност в 
областта на телекомуникационните мрежи от ново поколение и техните приложения в специфични области.

Лабораторията включва две лабораторни установки - за тестване на бордови компютри - EVC (European Vital 
Computer) и тестване на бализи - BTM (Balise Transmission Module), състоящи се от хардуерни и софтуерни 
подсистеми, съответстващи на специфичните изисквания за този тип изследователски и изпитващи лаборатории, 
заложени в международните стандарти. Резултатите от тези тестове се признават от Нотифицирани органи при 
ЕО проверка и оценка съгласно Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. 
относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността и ТСОС КУС и са важна 
част от процеса по въвеждане в експлоатация.

Лаборатория „Интелигентни комуникационни структури“ е изградена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Лаборатория „Интелигентни комуникационни структури“ е изградена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.


