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Международен студентски конкурс 

Лесен достъп до входа на железопътните превозни 
средства 

 
Част от европейския научноизследователски проект (PubTrans4all) е иноватиният дух на 

младите хора, който трябва да се използва за събирането на нови идеи за лесен достъп до входа на 
железопътните превозни средства. За тази цел е организиран конкурс за млади хора с подкрепата на 
следните партньори:  

 
           ÖBB Personenverkehr AG, SBB CFF FFS, Siemens AG Österreich, MBB Palfinger 

 
 

 

Цел на конкурса:  

 

Целта на конкурса е да се предложат концептуални идеи и идейни проекти относно 
превръщането на традиционните входове на железопътните превозни средства в достъпни. 
Помощната бордова система ще се използва за действащи железопътни превозни средства и 
различни съществуващи перони. Системата трябва да бъде технически реализуема, не трябва да 
създава опасност, не трябва да ограничава безопасността, трябва да е лесна за използване от 
потребителите и да може да обслужва, колкото е възможно повече пътници (хора с инвалидни 
колички, хора с детски колички, възрастни хора, трудноподвижни лица, пътници с тежък багаж и 
т.н.). Повече информация за спецификациите може да се прочете по-надолу в текста. Много е важно 
иновативните идеи да се сравнят със съществуващите системи.  

 

Награда: Наградата за най-добрите три предложения ще бъде, както следва:  

 

За първо място: € 3000        За второ място: € 1500          За трето място: € 1000  

 

Критерии за участие:  

 

Участие в конкурса може да вземе всяко лице на възраст под 35 години  

(дата за подаване на предложенията: 28.02.2010). В конкурса могат да участват и групи.  

Срок за подаване на документите: 28.02.2010, 23:55 часа (по електронен път) 
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Спецификации към предложението 

 

Вие трябва да развиете идеи за това как входовете на железопътните превозни средства 
могат да станат достъпни. Системата може да бъде монтирана на превозно средство или на перон.  

 

Предложението трябва да отговаря на следните изисквания:  

 

• Системата да се използва в съществуващи превозни средства  

 

• Системата да е технически реализуема. Внедряването в превозни средства или на 
перони да е колкото се може по-лесно. 

 

• Системата да не представлява никаква опасност.  

 

• Функционирането на системата трябва да е колкото се може по-лесно. 

 

• Когато системата не се използва, не трябва по никакъв начин да създава притеснения за 
експлоатацията на возилото или за пътниците, които се качват на влака.  

 

• Системата трябва да се поддържа лесно и да работи надеждно.  

 

• Системата да не работи повече от 4 минути (пристигане на влака, поставяне на системата, 
работа, отстраняване на системата, отпътуване на влака) 

 

• Системата да е колкото се може по-икономична по отношение на разработване, внедряване, 
експлоатация и поддръжка.  

 

• В сравнение със съществуващите системи, системата трябва да бъде иновативна.  

 

• Системата трябва да е достъпна за колкото се може повече пътници (хора с инвалидни 
колички, хора с детски колички, възрастни хора, хора с намалена подвижност, хора с 
увредено зрение, хора с увреден слух, трудноподвижни лица, хора с нисък ръст, пътници с 
тежък багаж и т.н.).  

 

• Системата трябва да се използва самостоятелно от хора с намалена подвижност. 
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Технически спецификации 

 

Следващите фигури показват свързаните със системата размери и границите, в рамките на които 
системата трябва да работи.  

 

А: Минимална ширина на пероните: 160 см. (Фиг. 1 и 5) 

В: Хоризонтално разстояние: 5 - 27,5 см; макс. диагонал: 35 см (Фиг. 4 и 5) 

C: Максимална разлика във височината: 0 - 110 см (Фиг. 3 и 5) 

D: Вътрешно разстояние на входната врата: 80 cм (Фиг. 2) 

Е: Минимална ширина за преминаване: 55 cм 

 

Когато системата не работи, минималната ширина за преминаване от 55 см трябва да се спази. 
(Фиг. 2) 

F: Хоризонтална разлика между входната врата и на най-високото стъпало: 45 - 65 см 
(Фиг. 4 и 5) 

Хоризонталната разлика между входната врата и най-високото стъпало може да 
варира между 45 см и 65 см.  

G: Вертикална разлика между края на перона и най-високото стъпало: макс. 100 cм 
(Фиг. 3 и 5) 

Разликата в нивото между края на перона и най-горното стъпало може да бъде до 100 см. 
Понякога подът на превозното средство може да бъде до 21 см по-ниска от перона.  

Товароносимост: 300 кг  

Максималната товароносимост може да бъде до 300 кг.  

 

Снимки и чертежи по отношение на размери:  

             
 

Фиг. 1       Фиг. 2 

 

 

    Възможно внедряване 
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Фиг. 3      Фиг. 4 

 

 
Фиг. 5 

 

 

 



                                                                                                                            

                               
 

 
 

 
 

Международен студентски конкурс   Лесен достъп до входа на железопътните превозни средства 
www.rabcon.eu/competition–accessibility                competition-accessibility@comp.rabcon.eu 

6

Пътници с намалена подвижност и техните изисквания  

 

Съгласно групите на лицата с намалена подвижност следва да се вземе предвид най-вече 
следното:  

 

 

Хора с инвалидни колички:  
Хората с инвалидни колички обикновено се качват във влака седнали в инвалидните си 

колички. Повечето от тях не са в състояние да станат от инвалидната количка дори за кратко време.  

Максималното натоварване на инвалидната количка, включително пътника е до 300 кг.  

Следните размери на инвалидните колички трябва да се вземат предвид: 

 
 

               
Размери в сантиметри 

 
Съгласно фиш  на UIC 565-3, S14(размери в mm) 
 

 

Рампи или части от рампите не трябва да са с наклон по-голям от 18% (Техническа спецификация за 
оперативна съвместимост за лица с намалена подвижност - ТСОС ЛНП). В този случай е необходим 
асистент. 
За да може хората с инвалидни колички да ползват самостоятелно рампата наклонът не трябва да 
надвишава 6%. 
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Хора с намалена подвижност: често тези лица са зависими от ходене с помощта на технически 
устройства (бастун, проходилка и т. н.).  
 
Възможна причина на риска: дупки, неравности, неочаквани бариери 
Трудности: разлики в нивото 
 

      
Увреждания затрудняващи хващането: 
 

Трудности: Управление на бутоните, като се използват ръкохватки, парапети и др. 

Лица с нисък ръст, деца: 

Лица с нисък ръст, деца 

 
Височина на ръкохватката  Височина на ръкохватката  Височина на ръкохватката   

за лица с нисък ръст за деца   за правостоящи възрастни 

 

Лица със зрителни уреждания, незрящи: 
 

Възможна причина на риска: неочаквани бариери, неравности на пода (по-малко от 3 см), лоши 
условия на осветеност, лош контраст 

 

Трудности: да се получи необходимата информация, да видят предупредителните табели 

 

Хора с увреден слух /глухи: 

 

Трудности: да чуят предупредителните звукови сигнали, дисбаланс 

 

Хора с увреждания, причинени от възрастта: 

Трудности: намалена подвижност и физическа сила (от около 60-годишна възраст), хора с по 
няколко увреждания 
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Хора с детски колички: 

 
Размери в сантиметри 

 

Пътници с тежък багаж: 

 

Трудности: размер и тегло на багажа, брой стъпала, в комбинация с определени трудности 

 

Комбинация от няколко увреждания: 

Много увреждания вървят ръка за ръка. Особено, когато се качват на влак голяма част от пътниците 
срещат еднакви трудности. 

 
(отправки: Ö-NORM B1600, Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen, UIC-Kodex 565-3, TSI 
PRM) 
 
Форма на доклада:  
 
Всеки участник (или група от участници), трябва да подготви и представи доклад на своето 
предложение за участие. Този доклад трябва да описва колкото се може по-добре идеята на 
помощната бордова система. Описанието трябва да бъде направено от графични рисунки и 
чертежи. Трябва да се включи колкото се може по-малко текст; текстът ще се използва само като 
допълнение към графичните изображения, ако е необходимо. Рисунките и чертежите трябва да 
покажат и обяснят системата и нейните спецификации, колкото е възможно по-добре!  
 
Следните официални критерии трябва много точно се вземат под внимание (на уеб страницата на 
Конкурса ще бъде качен примерен формуляр в dot формат).  
 
Няма да се допускат вече представени предложения и идеи на други конкурси по отношение 
достъпността до железопътните превозни средства. 
 
Официални критерии: 
 
• Докладът трябва да бъде написан като документ във формат Word А4 (DOC или Docx)  
 
• Максимален размер на документа: 3MB, в този word формат на документа графиките 
трябва да бъдат съобразно компресирани.  
• Точният шаблон може да се изтегли (dot файл) и трябва да се използва (с размер 12 dot, 
шрифт "Times New Roman", 1.5 междуредие, формат за заглавия и подчертавания и т.н.) 
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• Скиците и чертежите трябва да се направят с помощта на графичен софтуер. Ще се 
приемат и чертежи направени на ръка. Всички чертежи трябва да бъдат приложени в word-
файлa.  
 
• Идеята или проектираната система съответно трябва да се обясни ясно с помощта на 
чертежи. Текст може да се използва само, ако е необходимо допълнение. Максималният 
брой на използваните знаци (включително интервалите) е 2000!  
 
• Всички размери да са в см.  
 
• Максималният обем на доклада (текст + графика) е 4 страници!  
 
• Началната страница да бъде попълнена (включително в шаблона)  
 
• Документът за регистрация трябва да се попълни с личните данни на лицата. Това е част 
от шаблона (последната страница). Няма да се публикуват лични данни (с изключение на 
име и e-mail). Документът за регистрация ще включва информация за: презиме, име, 
образователно-квалификационна степен, пощенски адрес, телефонен номер, електронна 
поща, рождена дата, гражданство, вид завършено образованиe, училище или университет, 
професия. Точността на предоставената информация ще бъде потвърдена чрез качването 
(подаването) на предложението.  
 
• При подаване на предложенията от името на група попълнете регистрационния лист за 
всеки член на групата (виж в шаблона).  
 
• език: български или английски език  
 
• В помощ на качването на файла ще се приемат следните права на подаване. В случай на 
подаване на предложенията от непълнолетни лица, регистрационният лист трябва да бъде 
подписан от законен настойник и изпратен по пощата.  
 
Авторски права 
 
Авторските права са за участниците в конкурса. Участниците потвърждават, че 
представените становища са освободени от права на трети страни. Участниците 
потвърждават, че в случай на съществуващи права на трети страни на тях е дадено 
Споразумение за използване и публикуване.  
 
При подаване на становищата участниците определят и прехвърлят безплатно на 
консорциума PubTrans4all, неизключителното право на ползване, без ограничение на 
продължителност и място. Това включва правото да се копира, да се разпространява, да се 
предоставя в обществени печатни или електронни медии, включително в Интернет, да 
променя, адаптира и поправя с оглед по-нататъшното разработване на цялото съдържание 
на постъпилите становища, дори и от трети лица. Освен това, участниците декларират 
своето съгласие за публикуване на техните становища. Консорциумът PubTrans4all получава 
право на собственост върху постъпилите становища. 
 



                                                                                                                            

                               
 

 
 

 
 

Международен студентски конкурс   Лесен достъп до входа на железопътните превозни средства 
www.rabcon.eu/competition–accessibility                competition-accessibility@comp.rabcon.eu 

10

Подаване на предложенията 
 
Срок: понеделник, 28. 02. 2010, 23:55  
 
• подаване по електронен път: Представянето е възможно само като го качите чрез уеб 
страницата на проекта:  www.rabcon.eu/competition-accessibility 
• потвърждение: В рамките на 7 работни дни ще получите потвърждение по e-mail за 
успешното подаване. Ако предложението не отговаря на всички официални критерии, ще 
бъдете помолени да го поправите в рамките на 7 работни дни. Само предложения, които 
отговарят на всички официални критерии могат да участват в конкурса.  
 
Оценка на предложенията  
 
Подадените предложения ще бъдат оценявани според следната скала за оценяване:  
 
Задължителни критерии:  
 
Техническа реализуемост  
 
Критерии за оценка:  
 
• обща представа / иновации (25%)  
• ниво на техническа реализуемост, комплексност (25%) 
• оперативност (15%)  
• поддръжка, надеждност (15%)  
• очаквана икономическа ефективност (производство, изпълнение, разходи за експлоатация 
и поддръжка) (10%)  
• потенциална опасност или затруднения за пътниците или железопътните превозвачи 
(10%)  
 
контакти:  
 
• Цялата информация по отношение на конкурса, може да се намери на уеб страницата на 
конкурса: www.rabcon.eu/competition–accessibility 
 
• Email-contact: competition-accessibility@comp.rabcon.eu  
 
• Лице за контакти: Жулиета Маринова-Попова 
 
• Пощенски адрес: София, България, бул. „Княгиня Мария Луиза 110”, п. к. 1233  
 


