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ОТНОСНО: ТЕКУЩА РЕХАБНЛИТАЦИЯ НА ЖП ОТСЕЧКАТА ВО 

/БАНКЯ- СОФИЯ. КАЗИЧЕНЕ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗГРАЖДАН 

ГРАДСКА ЖЕЛЕЗНИЦА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЛАВОВ,

Във връзка с постъпилия от Вас въпрос относно рехабилитация на ж елезф ьтната 

отсечка Волуяк/Банкя -  София -  Казичене и възможността за изграждане на градска ж ^ езн и ц а  

по това направление, бих искал да Ви информирам, че в ДП НКЖИ са в процес на пожотовка 

следните проекти:

>  „Развитие на железопътен възел София“,

>  „Модернизация на железопътната линия София -  Пловдив -  жп участък Софш 

Пелин“ и

>  „Модернизация на железопътната линия София -  Драгоман“.

По проектите „Модернизация на железопътната линия София -  Пловдив -  жп 

София -  Елин Пелин“ и „Модернизация на железопътната линия София -  Драгс 

предвижда модернизация на железопътните отсечки по главните коловози, като се у

УЯК

НА

Елин

участък 

ан“ се 

шичава

1



скоростта на движение до 160 км/ч. за пътнически и 120 км/ч. за товарни железо 

състави.

Важно е да се отчете, че с проект „Развитие на железопътен възел София“ се 

бъде подобрена функционалността на възела като такъв, съобразявайки се с проеь 

модернизация на подхождащите към гр. София железопътни линии. В рамките на npi 

железопътния участък София -  Казичене се предвижда:

• Разсредоточаване на пътникопотоците чрез въвеждане на диаметрално движение 

линия и откриване на две крайни гари Обеля и Казичене за пътнически влакове, раб< 

единен технологичен процес с ВРД Надежда и нов технически пункт Казичене. Изг] 

минимум на още един коловоз и създаване на тройна линия по това направление.

• Модернизират се съществуващите спирки и се откриват нови за връзка с 

(спирка Искър -  вече в експлоатация и спирка в нова гара Обеля). Създават се ycj 

реализиране и на градски ж.п. превози.

• Гарите Волуяк и Казичене се реконструират като възелни, съобразени с новите 

за по-високи скорости на двойни ж.п. линии, включващи се в тях съответно от П 

Радомир, Столник и Пловдив.

• Коловозното развитие на гарите София, Подуяне, Искър и Казичене се реконст 

включване на тройна, а в перспектива и четворна линия по главното направление и ш 

други ж.п. връзки. Сведена е до минимум употребата на английски стрелки и бретели.

• Гара Подуяне-разпределителна се реконструира. Товарното движение се из 

Централна гара София през гара Биримирци към Илиянци и Волуяк.

• Прелезите се закриват и заменят с решение за пресичане на две нива.

Гарите ще бъдат съоръжени с маршрутно компютърни централизации и ETCS (Н

При разработването на идейния проект „Развитие на железопътен възел С  

оценката на различните сценарии/алтернативи, с оглед минимизиране на бюджета за ж.г 

към проекта, не са включени за рехабилитация: междугарие Илиянци-Курило, гара 

междугария Яна-Столник, Световрачене -  Курило и Волуяк -  Банкя.

От гореизложеното става ясно, че една от основните цели на проект „Разь 

железопътен възел София“ е създаване на условия за реализиране на градски и крайгра 

превози и разсредоточаване на пътникопотока в град София. В тази връзка и 

отпадането от проекта на железопътната отсечка Волуяк -  Банкя, ще бъде налице въз: 

за развитие на градски превози по направлението Банкя -  София -  Казичене. Това оба1- 

голяма степен зависи и от политиката на превозвача (БДЖ -  Пътнически превози) и : 

интерес от него за назначаването на влакове за градско и крайградско движение.
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В заключение бих искал да обърна внимание и на факта, че към настЛ щ ия момент 

движението на пътнически влакове по направлението Казичене -  Банкя се осъществява с 

прекачване в София, а именно: от Банкя до София и от София до Казичене. При заЦвен от „БДЖ 

-  Пътнически превози“ интерес, няма пречки да бъдат назначени влакове, коитЛ та се движат 

по направлението Казичене -  Банкя -  Казичене от новото разписание на влаковетЛ О  15/2016 г.


