ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Проектът за модернизация на железопътната сигнализация на
железопътния участък от гара Скутаре до гара Оризово, изпълнен от
компания „Бомбардие” в България, достигна вече три месеца успешна
експлоатация
•

•

Приключвайки изпълнението в срок и в рамките на определения бюджет,
решението за магистрална сигнализация „BOMBARDIER INTERFLO 200”
повишава безопасността и достъпността на модернизирания участък от
железопътната линия Пловдив – Бургас;
Като част от шестте проекта на „Бомбардие”, които компанията изпълнява в
България, това е първата железопътна линия, оборудвана с доказаната в
световен мащаб технология за магистрална сигнализация.

Берлин, 13 януари 2021г. – Първият проект за модернизация на железопътната сигнализация в
България, модернизиращ железопътния участък от гара Скутаре до гара Оризово на
железопътна линия Пловдив - Бургас, изпълнен от лидера в технологията за глобална
мобилност „Бомбардие Транспортейшън”, достигна три месеца успешна експлоатация. 25километровият участък от линията е оборудван с решението за управление на магистрална
сигнализация „BOMBARDIER INTERFLO 200”. Това е първият от шестте проекта за надграждане
на сигнализацията, възложени на „Бомбардие”, които са започнали и изпълнени в срок и в
рамките на определения бюджет, като част от текущата модернизация на железопътната мрежа
в България.
„Много сме горди, че виждаме първия си проект за България в експлоатация, което се случи
скоро след откриването на новото ни юридическо дружество в София през 2020 г. Поздравяваме
нашия партньор, Българските държавни железници, за текущите им инвестиции в
модернизацията на железопътния транспорт, което увеличава безопасността и достъпността на
железопътната мрежа за пътници, и осигурява подобряване на мобилността в цялата страна,
както и свързаността с европейските транспортни коридори “, каза г-н Костел Антонело Грозеа,
управляващ директор на дружеството „Бомбардие Транспортейшън България”.
Компанията „Бомбардие” успешно навлезе на българския пазар през 2017 г. с договорите за
инсталиране на световно доказаното си решение „INTERFLO 200” на железопътните участъци
Скутаре-Оризово и София-Елин Пелин (последният е планиран за пускане в експлоатация през
август 2021 г.). През 2019 г., „Бомбардие”, като водещ участник на консорциума, спечели
поръчката да проектира и инсталира Ниво 1 на решението за сигнализация и телекомуникация
„INTERFLO 250” Европейска система за управление на железопътния трафик (ERTMS), по
протежение на 300 км от железопътната линия Пловдив-Бургас, един от най-важните проекти за

железопътен контрол в Европа през последните години. Това беше последвано през 2020 г. от
още три договора за модернизиране на сигнализацията на 30-километровия железопътен
участък Оризово-Михайлово, 20-километровия железопътен участък Елин Пелин-Костенец и 20километровия железопътен участък Костенец-Септември.
През 2020 г., „Бомбардие Транспортейшън” създаде ново юридическо лице в България и офис
за управление на проектите в столицата София, за да подкрепи своите съществуващи и бъдещи
железопътни проекти и да засили тясното си сътрудничество с Българските железници, както и с
местни партньори и доставчици.
Като световен лидер в решенията за сигнализация и контрол на железопътния транспорт,
„Бомбардие” доставя цялостни магистрални системи, подсистеми и индивидуални продукти на
железопътни оператори и инфраструктури по целия свят. За да гарантира ниски разходи по
време на целия жизнен цикъл, нашето основно решение за магистрална сигнализация
„INTERFLO” непрекъснато се подобрява чрез използване на добре дефинирани, доказани
хардуерни и софтуерни компоненти и модули в нашите приложения.
За „Бомбардие Транспортейшън”
Компанията „Бомбардие Транспортейшън” е глобален доставчик на решения за мобилност. Тя е
водеща на пазара с най-широкото портфолио в железопътната индустрия, което обхваща
пълния спектър от решения, вариращи от влакове до подсистеми, и от сигнализация до
завършени транспортни системи, технология за електронната мобилност и услуги за поддръжка,
управлявани от данни. Комбинирайки технологията и производителността с емпатия,
„Бомбардие Транспортейшън” непрекъснато завладява нови позиции в устойчивата мобилност,
като предоставя интегрирани решения, които създават значителни ползи за операторите,
пътниците и околната среда. Със седалище в Берлин, Германия, „Бомбардие Транспортейшън”
дава работа на около 36 000 служители, а продуктите и услугите на компанията оперират в над
60 държави.
За „Бомбардие”
С над 52 000 служители в два бизнес сегмента, „Бомбардие” е световен лидер в транспортната
индустрия, създавайки иновативни и променящи бизнеса самолети и влакове. Нашите продукти
и услуги предоставят качество от световна класа в областта на транспорта, което налага нови
стандарти в комфорта на пътниците, енергийната ефективност, надеждността и безопасността.
Със седалище в Монреал, Канада, „Бомбардие” ръководи производствени и инженерингови
обекти в над 25 страни в сегментите на авиацията и транспорта. Акциите на „Бомбардие” се
търгуват на Фондовата борса в Торонто (BBD). През финансовата година, приключила на 31
декември 2019 г., „Бомбардие” отчете приходи от 15,8 милиарда долара. Новини и информация
са достъпни на уебсайта на компанията bombardier.com или ни последвайте в
Twitter @Bombardier.
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Забележка за редакторите
За новини, всякакви материали и снимки, посетете нашия нюзрум на
www.rail.bombardier.com/en/newsroom.html. Моля, абонирайте се за нашия RSS Feed, за да
получавате прес съобщения или последвайте „Бомбардие Транспортейшън” в Twitter
@BombardierRail.
„Bombardier” и „INTERFLO” са запазени търговски марки на компанията Bombardier Inc. или нейните дъщерни дружества.

За информация
Maciej Kaczanowski
Комуникации, Източна Европа и
Общност на независимите държави
+48 501 394013
ext.maciej.kaczanowski@rail.bombardier.com

Глобални медия отношения
press@rail.bombardier.com

Вие можете също така да се свържете с някое от нашите лица за контакти относно конкретни
въпроси, свързани с отношенията с медиите.
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