
СЕДМИЧНИК ЗА ЖП ТРАНСПОРТ, БИЗНЕС, СПЕДИЦИЯ И ЛОГИСТИКА

17 - 31 декември 2015 г.       Цена 60 ст.       София, година XХIV,    брой 36 www.facebook.com/RailwaymanBulgaria

И НОВАТА СТРУКТУРА 
ПОСТАВЯ АКЦЕНТ 
ВЪРХУ КЛИЕНТА

На стр. 5

Новата структура, по която ще бъде реорганизирана 
дейността в дружеството, ще влезе в сила от началото 
на 2016 г. Предшествана е от няколко месеца усилена 
работа за ясно дефиниране на бизнес целите, които 
трябва да се постигнат във всяко едно от звената и в 
Централното управление. На организираната среща 
в Паничище с ръководителите на поделенията от 
цялата страна, бяха представени идеите, свързани с 
новата структура. Според управителя на дружеството 
Димитър Костадинов, вниманието е концентрирано 
върху предстоящите задачи, давайки възможност на 
ръководителите по места пряко да участват в осъ-
ществяването на конкретните цели.

Вече всяка дирекция е формулирала основните си 
цели за 2016 г., които бяха представени в Паничище. 
Те са свързани с новата организационна структура, 
изградена от девет самостоятелни звена, създадени 
на регионален принцип, уточнява Димитър Костади-
нов. Всеки от трите регионални центрове, освен че ще 
обхваща всички съпътстващи дейности, включва и по 
няколко пътнически центрове, едно локомотивно и едно 
вагонно депо. Тези три обединяващи структури ще са 
подчинени на Централно управление, но по-ефектив-
но ще контролират работата по места, защото в тях 
ще са съсредоточени основните контролни функции. 
Очертаните цели ще се разпределят между деветте 
звена, които ще работят по приети и утвърдени плано-
ве. „Общият бизнес план ще бъде разпределен между 
тях, като всеки ще изпълнява задачите в областта, за 
която отговаря“, посочва Димитър Костадинов. До сега 
годишният план е бил изключително в приоритетите 
и отговорностите на централното ръководство на 
дружеството. В бъдеще голяма част от специфичните 
функции, свързани с него ще се поемат от регионалните 
поделения – като ремонтна програма, изпълнение и 
повишаване на приходите, чрез подобряване на об-
служването привличане на регионално ниво на повече 
клиенти. Например, в презентацията на дирекция „Екс-
плоатация“ през 2016 г. целите и мерките за тяхното 
осъществяване обхващат намаляването на разходите 
за „назначаване на допълнителни придвижвания“, огра-
ничаване на полагания извънреден труд, изграждане 
на техническа система за централизиран контрол при 
монтажа на GPS в подвижния тягов състав, поставяне 
в големите гари на информационни табла, интегрирани 
с техническата система за централизиран контрол на 
влаковете, повишаването на качеството на почистване 
и екипиране на вагоните. „Но не само в тази дирекция, 
а и в останалите звена на дружеството, планираните 
действия са ориентирани към подобряване на връзката 
с клиента и към поставяне на интересите му в центъра 
на всяка една дейност, подчертава Костадинов. „Вижда-

Уважаеми колеги,
В навечерието сме на най-светлите зимни празници – Коле-

да и Нова година. Всеки от нас е изпълнен с очакване. Още 
повече, когато изпращаме толкова динамична година, съпро-
водена не само с трудности, но и с много хубави моменти. 
В нея българските железничари не веднъж показваха висок 
професионализъм, завидна издръжливост, себеотрицание.

Посрещаме новата 2016-а с увереността модернизацията 
на нашата железница да продължава, за да постигаме все 
по-успешно високите цели, които сме си поставили. Гарант 
за това е и ежедневната, лична отговорност на всеки же-
лезничар.

Желаем през следващите 366 дни домовете ви да бъдат 
изпълнени с благоденствие, светлина, разбирателство и 
късмет. Всеки от вас заедно с личното щастие и добруване 
да е професионално удовлетворен, уверен в собствените си 
сили – човек със самочувствие. Основание за това ви дава, 
както вековната традиция на българската железница, така и 
верният път на европейски просперитет, по който тя е поела.

Честита Коледа и Нова година!
Съвет на директорите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД

Дава повече свобода,  
но изисква и по-големи  

отговорности в  
„БДЖ – Пътнически превози“ 

ЕООД
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В Германия въведоха в екс-
плоатация нова високоскоростна 
жп дестинация. Тя е с дължина 
123 км и свързва градовете Ер-
фурт, Лайпциг и Хале. Инвестици-
ите в проекта по изграждането й 
достигнаха 2,74 млрд. евро (или 
22,3 млн. евро на километър).

Експресите могат да се дви-
жат по трасето със скорост до 300 
км/ч. По маршрута те преминават 
през три жп тунела с обща дъл-
жина 15,4 км и през 6 мостови съ-
оръжения - общо дълги 14,4 км. 
Единият от мостовете е най-дъл-
гото жп съоръжение от този тип 
във Федералната република – 8,1 
км. Той преминава над блатиста 
местност и за построяването му 
са похарчени 150 млн. евро. 

Появата на новата скоростна 
жп комуникация позволява да се 
намали времето за пътуване до 
редица големи градове в страна-
та. Например жп направленията 
между Ерфурт и Дрезден и Ер-
фурт и Берлин вече ще отнемат 
съответно по 40 и 45 минути, 
вместо досегашните около час и 
45 и около 50 минути.

Следващият голям желе-
зопътен проект в Германия ще 
бъде завършен в края 2017 г. 
Тогава е предвидено да влезе 
в експлоатация 107-километро-
вата високоскоростна линия от 
Ебенсфелд до Ерфурт. Благо-
дарение на нея времето за път 
между Мюнхен и Берлин ще 
бъде сведено до 4 часа.

Страницата подготви: Ивайло ПАШОВ

В британския град Нортхемптън е открита нова, високотехно-
логична железопътна академия. В нея ще се обучават инженери, 
технически специалисти и мениджъри за нуждите на железни-
ците. В хода на учебния процес те ще преминават подготовка 
за работа с най-модерни технологии. Предвидено е широко из-
ползване на оборудване за виртуална и допълнена реалност, 3D 
очила и други цифрови технологии.

В помещенията на академията има тестов участък, където са 
монтирани цифрови устройства на системата за железопътна сиг-
нализация и разглобен влак. Налична е също зала за 3D симула-
ции, където студентите могат да използват очилата за виртуална 
реалност Oculus Rift, които им помагат по-нагледно да разберат 
как функционират различните компоненти на жп мрежата.

В учебното заведение са инвестирани 7 млн. фунта стерлинги 
(10,8 млн. долара). Проектът се финансира съвместно от британ-
ското правителство и германския концерн Siemens.

Европейската комисия (ЕК) обя-
ви втория конкурс за подаване на 
заявки за финансиране от фонда 
Connecting Europe Facility (CEF - 
Механизъм за свързване на Европа) 
в рамките на периода 2014 –2020 
г. За одобрените проекти се пред-
вижда да бъдат отпуснати общо 
7,6 млрд. евро. С тези средства 
фонда ще съфинансира иници-
ативи, насочени към развитието 
на транспортната инфраструктура 
на държавите-членки на съюза. 

Предложенията ще се приемат 

до 16 февруари 2016 г. Впослед-
ствие те ще преминат през неза-
висима експертиза, а решението 
кои от тях ще получат средства, 
предстои да бъде обнародвано 
през есента на идната година. 
Приоритет ще получат трансгра-
ничните проекти и тези, при кои-
то инвестициите ще се възвърнат 
след дълги периоди от време. С 
до 50  процента от заделените за 
периода средства на фонда ще се 
покрият начинания, свързани с из-
граждането на трансевропейските 

транспортни коридори (TEN-T) и 
с внедряването на системата за 
управление на жп движението 
(ETCS). Очаква се други до 10 
на сто да се насочат към инфра-
структурни проекти, улесняващи 
пресичането на границите. 

Инициатива CEF на ЕС е на-
сочена, както към развитието на 
транспортния сектор, така и към 
създаването на нови работни 
места и ускоряването на темпо-
вете на развитие на вътрешните 
пазари на съюза. Обучават британските

жп специалисти с
най-модерни технологии

Обемите на товарните железопътни превози в САЩ намаля-
ват. Статистиката сочи, че към октомври т. г. най-големите амери-
кански жп компании са свили карго трансферите си с 5,1 процента 
спрямо аналогичния период от миналата година. 

През второто и третото тримесечие на 2015-а железопътни 
карго оператори са транспортирали съответно с 1,8 и 1,6 на сто 
по-малко товари в сравнение с предишната година. След сви-
ването на промишлените и енергийни товари, през последното 
тримесечие на 2015-та вече се наблюдава и ограничаване на 
потребителските стоки, транспортирани с железниците.

От началото на септември дори интермодалните превози в 
Съединените щати са спаднали с 1,3 процента, макар че послед-
ната половин година бележеха увеличение. Това буди тревоги, 
тъй като на този вид транспорт се падат почти половината от 
общия обем жп превози в страната. 

Причината за стагнацията експертите виждат в натрупването на 
излишъци от складови запаси и отрицателната динамика в експорта 
заради укрепващите позиции на долара. Като друга причина те из-
тъкват и намаляването на щатските инвестиции в енергийния сектор.

Товарните жп превози
в САЩ намаляват

В ГЕРМАНИЯ ОТКРИХА НОВА
ВИСОКОСКОРОСТНА ЛИНИЯ

Италианският железопътен опе-
ратор Nuovo Transporto Viaggiatori 
(NTV) поръча нови 7 високоско-
ростни електросъстава на френ-
ския жп производител Alstom. Ком-
позициите от типа са известни под 
бранда EVO и принадлежат към жп 
семейството Pendolino.

Тези френски влакове са про-
ектирани за максимална скорост 
на движение до 250 км/ч. Те ще 
допълнят високоскоростния жп 
флот на NTV, който в момента 
оперира с 25 състава AGV, раз-
виващи до 360 км/ч. По този начин 
италианският превозвач ще има 

възможност да увеличи честотата 
на рейсовете на подвижния си със-
тав по обслужваните направления. 
Компанията има право на свободен 
достъп до цялата италианска жп 
инфраструктура и се конкурира с 

държавните железници на Италия. 
Очаква се седемте EVO да 

бъдат доставени до месец декем-
ври 2017 г. Договорът предвиж-
да от Alstom да поемат и тяхното 
техническо обслужване.

ИТАЛИАНСКИЯТ ЖП ПРЕВОЗВАЧ NTV
КУПУВА ОЩЕ ВЛАКОВЕ PENDOLINO

ЕК ОБЯВИ НОВ КОНКУРС ЗА
ФИНАНСИРАНЕ ОТ ФОНДА CEF
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Властите по света и жп ком-
паниите се стараят максимално 
сурово да пресичат подобни ван-
далски актове. През пролетта на 
т.г. например, двама германски 
студента получиха в Сингапур по 
девет месеца затвор за рисунки 
във вагон на метрото. Друг такъв 
уличен художник, но от руския град 
Твер, пък влезе зад решетките за 
четири месеца, след като бе хванат 
да „разкрасява” една електричка. 
И макар наказани да има много 
(повечето обаче просто отнасят 
глоби), броят им не е толкова го-
лям, че да се ограничи това явле-
ние. Един от основните проблеми 
за това остава установяването на 
правонарушителите. За да бъдат 
наказани с цялата строгост на за-
кона те трябва да бъдат заловени 
в момента на извършване на прес-
тъплението. А полицията рядко 
успява да го направи.

Местната управа на австралий-
ския мегаполис Сидни и компания-
та за жп транспорт на града Sydney 
Trains обаче откриха ефективен 
начин да се справят с проблема. 
С помощта на нова сензорна тех-
нология те вече не само могат да 
залавят на местопрестъплението 
рисувачите на графити, но и да 
събират доказателства срещу тях, 
които да важат в съда.

Въпросната високотехнологич-
на система е наречена Mousetrap 
(„Капан за мишки”). Разработена 
е от специалисти на компанията 
Technique Risk по поръчка на град-
ската железница. Състои се от ком-
пютри, видеокамери и електронни 
химически датчици, които улавят 
газовете и парите на спрейовете 
с боя, както и маркерите, използ-
вани от райтърите. Устройствата 
се монтират скрито във вагоните и 
приличат на части от интериора. 

Химическите датчици реагират 
на изпаренията на бои и флумас-
тери в и около вагоните. Ако те 
„ги подушат” системата в реално 
време изпраща сигнал за тревога 
до офиса на службата за безопас-
ност на Sydney Trains, а камерите в 
района на засечената потенциална 
опасност от графити започват да 
записват картината. Видеоизобра-
жението автоматично се изпраща на 
монитора на дежурния диспечер по 
сигурността. Той установява къде 
и над кой състав се извършва ата-
ката и известява полицията. Така 
патрулите имат възможност да за-
държат вандалите на самото мес-
топрестъпление. Сигналът може 
да се подава едновременно и към 
мобилните устройства (смартфони, 
таблети) на дежурните в района 
полицейски сили.

Според изобретателя на 
Mousetrap Марк Байерс систе-

мата има възможност да си вза-
имодейства и с вече монтираните 
по жп линиите и гарите на Сидни 

стационарни камери за видеонаб-
людение. Използвайки тях и ви-
деоустройствата това позволява 
максимално бързо и лесно да бъде 
определяна зоната на вандалския 
акт, а злоумишлениците да бъдат 
задържани и разпознавани.

Иновацията е преминала те-
стова експлоатация в продълже-
ние на 18 месеца. Изпълнителният 

директор на Sydney Trains Хауърд 
Колинз разказва, че през този пе-
риод елементите на системата са 
били монтирани и изпробвани на 
десетки градски и крайградски жп 
състави. Те постоянно са месте-
ни от един влак на друг, за да не 
могат райтърите да разберат на 
кои от 160-те жп композиции на 
компанията се намират. 

Ефективността на Mousetrap е 
надминала всички очаквания. От 
момента на експерименталното 
активиране на системата органи-
те на реда са успели да заловят 
рисувачите на графити в над 90 
процента от случаите, когато тя е 
подавала сигнал за тревога.

„Първоначално ние монтирах-
ме сензори и камери общо на 70 
вагона от различни жп състави. 
И резултатите бяха повече от 
успешни. За много кратко време 
след задействането на систе-

мата бяха задържани 50 улични 
райтъра и на същите се предя-
виха обвинения за извършване 
на престъпления. Това е много 
повече, отколкото очаквахме. И 
тъй като тя доказа високата си 
резултатност сега планираме да 
я внедрим в целия подвижен със-
тав, с който оперираме – споделя 
управителят на Sydney Trains. 

Шефът на железницата на 
Сидни обяснява, че в миналото 
актовете на графити-вандализъм 
са били откривани само след прис-
тигането на влаковете в жп депата. 
Впоследствие полицаите са пре-
глеждали записите от камерите за 
наблюдение, но рядко са успявали 
да установят по тях самоличнос-
тта на злоумишлениците.

„Сега ние не само успяваме 
оперативно да задържаме нару-
шителите, но и има възможност 
да натрупваме ценни статисти-
чески данни. Те ни позволяват 
да установим в какви часове 
райтърите са най-активни и да 
предприемаме всички мерки за 
предотвратяване на нови рисун-
ки” – разказва Хауърд Колинз.

От железопътната компания 
на австралийския мегаполис 
смятат, че цената на новата тех-
нология за откриване и пресича-
не на актовете на вандализъм от 
500 000 долара е приемлива. От 
оператора са на мнение, че е по-
добре да се инвестира в масово-
то й внедряване, отколкото да се 
харчат много повече средства за 
заличаване следите от графити-
те. Само през 2014 г. почистване-
то на жп флота от рисунките на 
райтърите е струвало на Sydney 
Trains 34 млн. долара. Всеки ме-
сец от влаковете на компанията 
се налага да бъдат отстранявани 
до 11 000 изображения и надписи, 
нанесени с бои и маркери.

С „КАПАН ЗА МИШКИ” СРЕЩУ РАЙТЪРИТЕ И 
ГРАФИТИТЕ

Ивайло ПАШОВ

Т. нар. графити-вандализъм (рисуването на картини и 
надписи по обществени транспортни средства и сгради) 
днес се е превърнал в сериозен проблем за много големи 
градове по света. И докато експертите спорят дали 
това е изкуство или банално нанасяне на имуществени 
щети, властите в мегаполисите търпят сериозни загуби 
от творчеството на графити-художниците (наричани 
още райтъри). Те обикновено се измерват в хиляди 
долари, тъй като най-чести мишени на „художниците” 
са вагоните на метрото или крайградските влакове. А 
тяхното почистване е скъпо.

Сигналът за вандалски акт присти-
га при дежурният диспечер, който 
установява къде се извършва той и 
известява полицията

Иновационната технология позво-
лява на полицията да задържа ху-
дожници на графити в над 90 про-
цента от случаите

Графити-вандализмът се е превърнал в сериозен проблем за много железници по света

Почистването на „творбите” на райтърите струва на жп операторите 
хиляди долари

Високотехнологична система 
Mousetrap позволява вандалите 
да бъдат засичани и задържани на 
местопрестъплението

Почистването на композициите от рисунките на райтърите е 
трудоемко и скъпо

След установяването на Mousetrap много повече влакове на железницата на Сидни остават чисти от графити
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На 7 декември 2015 г. Профе-
сионална гимназия по железопъ-
тен транспорт „Н. Й. Вапцаров“ 
в Горна Оряховица тържествено 
отбеляза своя 38-и патронен 
празник и 106 години от рожде-
нието на Никола Вапцаров. 

Седмицата преди празнич-
ното събитие в гимназията бяха 
проведени два конкурса за най-
добра презентация на тема: 
„Моята професия“ и написване 
на есе на тема: „Какво ми дава 
патронът на моето училище“. 
Сред най-добре представилите 
се бяха деветокласниците. Във 
фоайето на гимназията имаше 
подреден кът на поета, а също 
така и витрина с грамоти за ус-
пешно представяне на учениците 
в различни инициативи, органи-

зирани в училището, в общината 
и в областта.

Тържеството за патронния 
празник на гимназията беше от-
крито по традиция от директора 
на училището инж. Иван Чола-
ков. Той поздрави утрешните 
железничари и преподавателите 
като им пожела здраве и все 
повече успехи, които утвърж-
дават авторитета на училището 
и така го правят популярно и 
привлекателно за подраства-
щите, на които предстои да 
избират бъдещата си професия. 
След това празникът продължи 
с традиционно състезание по 
професии, в което учениците 
показаха своите професионални 
умения и знания. С празничният 
си концерт момичетата и мом-

П Р А З Н И К Ъ Т  Щ Е  О С Т А В И 
Н Е З А Б Р А В И М  С П О М Е Н

четата успешно демонстрираха 
таланта си. Бяха изнесени ре-
цитал, изпълнени песни, тан-
ци и скечове, съпроводени от 
спонтанните емоции и искрени 
аплодисменти на публиката. 
Този ден ще остави незабравим 
спомен у всички присъстващи.

Празникът приключи с тради-
ционната футболна среща между 
класовете, достигнали до фина-
ла на училищното първенство 
по футбол, след което отборът 
победител изигра приятелски 
мач с отборът на учителите в 
гимназията.

Митка Ангелова

Съобщение

От 18 януари 2016 г. ЦПО 
„БДЖ“ организирано обучение 
за професионална квалифи-
кация „Билетен касиер“ в гр. 
Горна Оряховица. Занятията 
ще се състоят в залата на 
ППП Горна Оряховица. 

СЪОБЩЕНИЕ

ПРИЯТЕЛИ НА ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ В 
ГАБРОВО ИЗНЕНАДВАХА ПЪТНИЦИТЕ

В продължение на повече от 
месец те раздаваха ябълки на 
хората, които тръгват и пристигат 
от различни крайща на страната 
на габровската жп гара под мотото 
„Еко ябълки за еко транспорт“. И 
за железничарите, които работят 
там първоначално техният жест 
беше изненада. Пътниците пък 

оставаха приятно изненадани 
от милия жест, а повечето от тях 
изразяваха своето положител-
но отношение и благодарност 
с поздравителни бележки към 
младите хора.

Сред тези импровизирани пи-
съмца, според в. „100 вести”, най-
силно впечатление е  направило 

едно,  написано на лист хартия от 
млада пътничка, ктоято идвала от 
Велико Търново. Момичето с него 
по своеобразен начин изразило 
възхищението си от инициатива-
та: „Ябълките бяха много вкусни. 
Радвам се, че все още има хора, 
които искат да зарадват другите, 
без да получат нищо в замяна. 

Това е мил жест, който може да 
преобрази деня на един тъжен и 
самотен човек. Благодаря, че ви 
има. Продължавайте да дарявате 
усмивки на другите!“

Тримата млади мъже, за които 
в. „Железничар” направи публика-
ция преди две години, са Сергей 
Александров,  Николай Колев и 
Борислав Христанов. Тогава бяха 
наградени от дружеството за път-
нически превози за всеотдайност-
та им и положителната реклама, 
която правят сред пътниците на 
железниците. Те от няколко години 
организират детски изложби, том-
боли с награди за пътуващите от 
габровската гара, осигуряват книги 
за импровизираната библиотека в 
чакалнята й. Правили са и редица 
добри предложения за подобрява-
не на обслужването и дори имат 
собствена визия за бъдещото 
развитие на жп транспорта у нас.  
Следят технологичните постиже-
ния в международен аспект и ги 
популяризират на страницата си в 
интернет. Заделят и от личните си 
средства, за да осигурят награди 
за разнообразните си инициативи, 
свързани с габровската гара.

Според Сергей Александров, 
който е дал интервю за  „100 

вести“, ябълките са събрани от 
овощна градина в тревненското 
село Бижевци. Собственикът й 
нямал възможност сам да прибере 
ябълковата реколта и отправил 
молба към момчетата да направят 
това, за да я дарят на нуждаещи 
се хора.

Така на тримата хрумнала 
идеята за последната им иници-
атива. Решили, че плодовете ще 
бъде подходящи за освежаване 
на пътниците, които преминават 
през габровската гара и че всеки 
от тях ще оцени милия жест на 
собственика на бижовската гра-
дина. През цялото време са им 
помагали и железничарите като 
са измивали ябълките и непре-
къснато пълнели фруктиерата, 
поставена на гарата, за да може 
от първия до последния пътуващ 
да опитат от пресните плодове.
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ЖЕЛЕЗНИЧАРИТЕ ПОЛУЧАВАТ 
ЗИМНОТО РАБОТНО ОБЛЕКЛО

До Нова година железни-
чарите в Пътнически превози, 
които работят при неблагопри-
ятни метеорологични условия 
ще получат новото си работно 
облекло. Това е студо и водоза-
щитен костюм, тип грейка от две 
части – яке и панталон – модел 
гащеризон. Черни на цвят, те са 
снабдени и с оранжеви сигнални 
ленти, които са задължително 

изискване, за да бъде осигурена 
безопасността. С такива дрехи 
през мразовитите зимни дни ще 
работят около 2 780 души, чийто 
специфичен труд изисква пове-
чето време да бъдат при ниски 
температури навън.

Доставени са и 5 552 полу-
гащеризона от чист памучен 
док заедно с яке, необходими 
за експлотационния и ремонтен 

персонал в депата, монтажните 
бригади, локомотивните машини-
сти и всички останали категории 
работници, чийто условия на труд 
изискват носенето им. Осигурени 
са 990 сигнални елеци, както и 
14 зимни и летни костюма за 
заварчиците в дружеството, 
като костюмите са снабдени с 
предпазни части на ръкавите 
и колената срещу искрите при 

заваряване. Поръчката е на 
стойност общо 300 хил. лв, ин-
формира инж. Оля Георгиева, 
ръководител отдел „Безопасни 
условия на труд“ в дружеството. 
Облеклата са производство на 
пловдивското предприятие „Тих 
труд“, в което работят инвалиди. 
Георгиева обръща внимание, че 
законът дава възможност този 
вид обществени поръчки да се 

поемат от хора в неравностой-
но положение. По този начин 
и „БДЖ – Пътнически превози“ 
ЕООД показва своята социална 
отговорност и обществена анга-
жираност.

Работните дрехи са преми-
нали през изпитанията на ак-
редитирана лаборатория, което 
гарантира качеството на плато-
вете и готовите изделия. 

нето е задачите, които се спускат 
от Централното управление да 
достигат директно до хората в 
структурите на дружеството в 
страната, като обаче се осигуря-
ва относителна самостоятелност, 
свързана с назначаването на 
персонал и взимане на упра-
вленческите решения по места. 
Новата структура дава повече 
свобода, но изисква и по-големи 
отговорности, както и самосто-
ятелни ръководни решения.Те 
обаче ще бъдат ангажирани и съ-
образени с общия бизнес план“, 
коментира той. Впечатлението 
му след срещата в Паничище е, 
че предложения начин на работа 
се възприема добре от хората, 
но и с известно притеснение, за-
щото персоналната отговорност 
значително се повишава.

Резонен въпрос е как кли-
ентът ще усети промяната. От-
говорът е, че най-важното през 
2016 г. ще  се постигне чрез 
разнообразни маркетингови 
подходи, ясно разграничаване 

на различните пазарни сегменти 
- крайградските, регионалните 
и бързите влакове на дълги 
разстояние със задължителна 
резервация. При всеки един от 
тях могат да се направят такива 
подобрения, които допълнително 
да развиват услугата, твърди 
управителят на дружеството за 
пътнически превози и застава 
зад тезата, че както клиентите са 
различни, така и подходите към 
съответните категории влакове 
трябва да се диференцират. 
Идеята му за крайградските 
влакове е през следващата 
година те да се интегрират в 
средата, в която извършват пре-
возите, така че  пътникът с един 
транспортен документ да може 
да пътува, както с железница, 
така и с обществения градски 
транспорт. Според Димитър 
Костадинов най-бързо това ще 
може да се осъществи в София. 
Намерението вече е лансирано 
пред Столична община. Идеята 
е за крайградските влакове да 
бъдат приети единни, твърди 

зонови цени, което ще улесни 
внедряването на обща карта и 
автомати за продажба на билети. 
Така ще може да се прилага и 
единно тарифиране. Ако Столич-
на община приеме предложение-
то за общ превозен документ, 
клиентът ще може да ползва и 
по-големи отстъпки в цената. 
Предложението е направено от 
ръководството на „БДЖ – Път-
нически превози“ ЕООД , което 
се надява на разбиране и под-
крепа от столичните общински 
съветници. Костадинов смята, 
че е реално това да се случи в 
рамките на 2016 г. Един от очак-
ваните положителни резултати 
е клиентите да се възползват от 
по-изгодната тарифна политика. 
Ще се даде възможност билет 
да се закупува, както от гарата, 
така и от гишетата на градския 
транспорт. Контролът значително 
ще се затегне, защото паралелно 
ще се извършва от предста-
вителите на двете фирми, а и 
гратисчиите много по-трудно ще 
избягват таксуване.

Поради демографския срив, 
най-проблемни за „БДЖ – Път-
нически превози“ ЕООД са ре-
гионалните влакове. На много 
места транспортът между гарите 
и отдалечените селища е оста-
вен почти на произвола на съд-
бата. Нелоялната конкуренция 
на автобусния транспорт също 
е фактор, който допринася за 
отлива на клиенти. „Затова през 
2016 г. ще се разчита много на 
новите пътнически центрове и на 
регионалните мениджъри да ги 
развиват на местно ниво - под-
чертава Димитър Костадинов. - 
Те ще трябва да търсят начини за 
подобряване на организацията, 
нови схеми за осигуряването на 
довеждащ транспорт и обновява-
не на тарифните политики. Това 
ще бъде една от основните за-
дачи на пътническите центрове, 
които имат най-обективен поглед 
върху нерешените въпроси в 
регионите и могат по-лесно да 
намерят общ език с местните 
общински управи.“

С влизането в сила на новия 

И НОВАТА СТРУКТУРА ПОСТАВЯ АКЦЕНТ ВЪРХУ КЛИЕНТА
От стр. 1 график, бързите влакове на 

дълги разстояния със задължи-
телна резервация ще започнат 
да пътуват с постоянни състави. 
Стремежът е те да станат лицето 
на железницата. По препоръка 
и на Съветана директорите на 
„Холдинг БДЖ” ЕАД вниманието 
в пътническите превози ще се 
съсредоточи в четири посоки – 
подобряване на почистването, 
на цялостното обслужване на 
клиентите, на качеството на ре-
монтите и на усъвършенстване 
на квалификацията на кадрите. 
Във връзка с това и общите цели 
на дружеството също са форму-
лирани в четири групи. На първо 
място е осигуряване на обслуж-
ване, ориентирано към клиента. 
Пак в негово име, системно ще 
се усъвършенства организацията 
на работа, последователно ще 
се подобрява квалификацията на 
кадрите. Акцентът през 2016 г. 
ще падне и върху увеличаването 
на приходите и намаляването на 
разходите.

Мая Димитрова
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Празникът, който отбелязваме 
непосрествено преди Коледа е 
Бъдни вечер. Той спада към група-
та на неподвижните празници и се 
чества винаги на 24-и декември. 
Бъдни вечер се отличава с бога-
та празнично-обредна система. 
В някои краища на България той 
се нарича още Мала или Детска 
Коледа. На този ден се извършват 
ритуали и обреди, които свързани 
с посрещането на Коледа.

Едно от характерните неща за 
този ден е „бъдника”. Той е за-
дължителен за всяко семейство. 
Обикновено няколко мъже от да-
дено домакинство ходят в гората 
да отсекат дървото, което ще иг-
рае ролята на бъдника и гори цяла 
нощ. Обикновено бъдника бива 
дъб или круша. Бъдника трябва 
да гори без прикъсване не само в 
нощта на Бъдни вечер срещу Ко-
леда, но и до Йордановден. След 
като изгори бъдника, пепелта от 
него не се изхвърля, а се ползва 
като лекарство през годината.

Основната обредна храна на 
този празник е постна. Тя вина-
ги трябва да бъде тек, т.е. нече-
тен брой гозби. На празничната 
трапеза задължително трябва 
да има следните ястия: постен 
боб яхния, постни лозови сърми, 
варено жито, ошав, тиквеник, зе-
ленчуци, които са произведени 
през изминалата вече година. 
Наред с това се приготвя постна 
пита украсена отгоре. 

Вечерта, когато цялото се-
мейство седне на масата, най-
възрастният член на дома при-
кадява вечерята. След това 
главата на семейството раз-
чупва празничната погача, като 
първото парче се оставя винаги 
за Богородица. По време на Бъ-
днивечерската вечеря никой от 

челядта на стопанина не може 
да става и ходи изправен. Ако се 
наложи на някого да стане, то той 
трябва да върви приведен. Праз-
ничната трапеза не се раздига до 
сутринта на Коледа.

В нощта срещу Коледа се из-
вършват гадания. Това се прави 
най-вече от младите момичета. 
Те слагат под възглавницата си 
първата хапка. Когото сънуват за 
него ще се омъжат. 

Друга много важна съставна 
част в празнично-обредната сис-
тема на тези два празника е коле-
дуването. То започва още вечерта 
на Бъдни вечер срещу Коледа. Ръ-
ководител на дружинката е тъй 
наречения станеник. Той е най-
възрастния коледарин в групата. 
Всяка коледарска група има и деца, 
които също изпълняват определени 
функции. Тези от тях, които чукат 
на вратата, се наричат коте, а тези, 
които приемат и носят даровете, се 
наричат магаре. Коледарите обика-
лят къщите и благославят техните 
стопани. Коледарите, чрез специ-

ални песни и заклинания, наричат 
за здраве и берекет домашните. 
Самите стопани от своя страна 
даряват коледарите с пари, кравай 
и други. Тези дарове се слагат в 
дисагите на магарето. 

В деня на самия празник Ко-
леда, който е най-големия зимен 
християнски празник, приключват 
дългите четиридесетдневни пос-
ти. Въпреки, че неговият произ-
ход е християнски, то в неговата 
обредна система се преплитат 
библейската история за ражда-
нето на Христос със старите до-
християнски вярвания, познати 
не само на източните народи, но 
и на нашите предци. Този праз-
ник е свързан с календара, тъй 
като се празнува винаги около 
зимното равноденствие. Основ-
ната идея, която е заложена в 
неговата символика, е за вечната 
умираща и възраждаща се при-
рода. Тогава за пръв от 40 дена 
може да се яде блажно. Естест-
вено, че вече на коледната тра-
пеза присъстват и месни ястия.

За свещници можете да из-
ползвате клонки, парчета кора, 
шишарки и каквото още се се-
тите…Например, направете си 
свещници от парчета дърво с 
различна големина. Разрежете 
парчетата по тяхната дължина и 
отстранете част от сърцевината 
им, така че да се образуват ямки 
с големината на свещите, които 
ще използвате. След това съеди-

нете половинките и ги завържете 
с лентички за подаръци.

За свещници в градината 
можете да използвате и малки 
коледни венци, които да разпо-
ложите по продължение на ве-
рандата или на оградата. 

Интересна украса от подръчни 
материали са и свещниците, из-
работени от снопчета тънки дър-
вени клонки, завързани с канап 
и украсени с изкуствен бръшлян.

За да е атмосферата в дома 
ви наистина коледна, можете да 
закачите елховите играчки на 
копринени панделки, а клоните 

на коледното дърво да покриете 
със изкуствен сняг. 

Празничната трапеза също из-
исква внимание. И тук на помощ 
може да ви дойде универсалната 
декорация – свещите. Те може да 
са украсени със снежинки, клонки 
или цветя. Като свещници можете 
да използвате и керамични или 
стъклени купи и чаши. 

В украсата на своя дом за праз-
ника можете да използвате и бур-
кани с различна големина, в които 
временно да „заселите“ Снежанки, 
ангели, златни звезди, коледни топ-
ки, а също и бонбони и свещи.

Постни лозови сарми

Печена пълнена тиква

БЪДНИ ВЕЧЕР И КОЛЕДА Необходими продукти:
1 ч. ч. ориз
½ к. ч. стафиди
2 глави лук
40 лозови листа
½ к. ч. олио
½ ч. л. чубрица
сол

Начин на приготвяне:
Обелвате и нарязвате на много 
ситно лука. Измивате ориза. В 
тенджера изсипвате олиото и 
след като се сгорещи добавяте 
ситно нарязания лук и ориза. 
Бъркате непрекъснато, докато 

оризът набъбне. Когато оризът 
е набъбнал добавяте подправ-
ките, солта и стафидите и раз-
бърквате добре за около мину-
та, след което сваляте сместа от 
котлона и я оставяте да изстине.
Слагате по приблизително 1 ч. 
л. от сместа в средата на гор-
ната широка част на лозовото 
листо. Завивате лозовите сарми 
по следния начин – сгъвате лява-
та и дясната страна на листото 
върху сместа с ориза, така че да 
се получи дебела пуричка и след 
това завивате надолу като ролце.
На дъното на тенджера слагате 
няколко лозови листа, за да го 
покрие. Нареждате лозовите сар-
ми възможно по-плътно една до 
друга, след което върху тях сла-
гате чиния, която да ги притиска 
по време на варенето. Наливате 
вода, колкото да ги покрие. Слага-
те капака на тенджерата и вари-
те на слаб огън, докато сармите 
останат на мазнина и омекнат.

НЯКОЛКО ИДЕИ ЗА КОЛЕДНА
УКРАСА НА ДОМА

Необходими продукти:
½ малка тиква цигулка
1 ч. ч. натрошени орехи
1 ч. ч. натрошени бадеми
2 ч. ч. сушени плодове (стафи-
ди, кайсии, сини сливи, смокини, 
фурми)
1 ч. л. канела
4 с. л. мед
1 есенция ром

Начин на приготвяне:
Първата стъпка от рецептата за 
печена пълнена тиква е подго-
товката на тиквата. Отстранете 
добре семките от тиквата. Наре-
жете всички сушени плодове на 
едри парчета. По същия начин 
нарежете и ядките. Смесете ги в 

купа заедно с меда, канелата и 
есенцията ром. Добавете и ½ к. ч. 
вода. Разбъркайте добре сместа, 
след което напълнете почистената 
от семките тиква. Тиквата трябва 
да е пълна догоре със сместа.
Сложете пълната тиква в тава, 
а отворът покрийте плътно с 
алуминиево фолио. Печете в 
предварително загрята на 200 
градуса фурна в продължение 
на 2 часа, след което махнете 
фолиото и запечете тиквата за 
още 30 мин.
При печене тиквата най-вероятно 
ще се сцепи и сокът ѝ ще изтече 
в тавата. При сервиране добавете 
към всяко парче печена тиква по 
малко от този сос.

Пълнени чушки с боб
Необходими продукти:
1 ч. ч. боб
2 глави лук
10 сушени чушки
½ к. ч. олио
1 ч. л. джоджен
1 ч. л. червен пипер
сол

Начин на приготвяне:
Бобът трябва да престои някол-
ко часа във вода, след което се 
слага да заври и първата вода 
се излива. След това наливате 
вода и връщате боба на котлона 
и варите, докато поомекне, но не 
до пълно сваряване.
Докато бобът се вари, обелете и 
нарежете лука на дребно. Чушките 
залейте с топла вода. В дълбок 
тиган или тенджера загрейте ол-
иото и изсипете нарязания лук, 
задушете го докато омекне. Когато 

бобът е полусварен го отцедете от 
водата и го добавете към задуше-
ния лук, разбъркайте за още 3-4 
мин. Свалете сместа от котлона, 
добавете подправките и 1 ч. л. сол. 
Разбъркайте добре.
Отцеждате чушките от водата и с 
помощта на ч. л. пълните бобена-
та смес в чушките. Пълните с боб 
чушки нареждате в тава. Добавя-
те 1 ч. ч. вода и слагате тавата 
в предварително загрята на 180 
градуса фурна и печете 30 мин.
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 Символично Нова година 
представлява възстановяване на 
живота, а обичаите, свързани с 
този ден, идват от далечното ми-
нало. Празненствата за изпраща-
нето на старата и посрещането на 
Новата година са древни религи-
озни, социални и културни обичаи 
в почти всички части на света.

Историята на честването на 
Нова година не е установена точ-
но, но се смята, че вавилонците 
са посрещали Новата година още 
преди 4 000 години. Римляните 
също празнували Нова година, 
но техният календар започвал с 
всеки нов владетел, докато рим-
ският сенат през 153 г. пр.н.е. не 
маркирал 1 януари за начало на 
Новата година.

Според едни от многото леген-
ди и предания от 16 век германци-
те първи въвели обичай за киче-
не на елха. Легендата разказва, 
че украсяването на елхата въвел 
основателят на протестантството 
– Мартин Лутър. Разхождайки се 
из гората, Лутър бил очарован от 
хилядите звезди, които блестели 
през клоните на дървета. Толкова 
бил впечатлен, че отрязъл малка 
елха и я занесъл на семейството 
си. За да съживи същата красо-
та, която видял в гората, закачил 
малки свещички на клончетата.

В Европа и Америка украсата 
на елхата става популярна през 
18 век. И днес по целия свят с 
много помпозност, шампанско, 
размяна на подаръци и фойер-
верки се празнува Нова година. 
Някои новогодишни символи ос-
тават през всичките години на 
развитие на човечеството.

Испания
Испанците, например, в полунощ 

изяждат 12 зрънца грозде, за да бъ-
дат щастливи 12 месеца в годината.

Гърция
Гърците ядат сладкиш, в кой-

то се намира монета, която носи 
късмет през Новата година, като 
първото парче от хляба е за малкия 

Исус, второто за бащата на семей-
ството, а третото за къщата. Ако 
монетата се падне в третото парче, 
пролетта ще дойде рано през Нова-
та година, а семейството може да 
се надява на късмет през цялата 
година. Гърците имат и още един 
обичай – често канят специален 

приятел или член на семейство-
то да влезе първи в дома, като се 
смята, че ще внесе щастие и ще 
предотврати лоши неща.

Япония
Темари, значещо „ръчна топ-

ка” на японски, са топки за игра, 
бродирани с копринени отпадъ-
ци от стари кимона. Това е тра-
диционно фолклорно китайско 
изкуство, което си е проправило 
път в Япония през седми век. От 
топка за игра Темари постепенно 

се превръща в изкуство. В Япо-
ния има традиция родителите да 
подаряват Темари на децата си 
на първия ден от Новата година. 
Символиката зад тази традиция 
се изразява в пожелание за къс-
мет, щастие, добросърдечно при-
ятелство и лоялност. Японците 
посрещат Нова година цял   ден. 
Те започват от сутринта, когато 
почистват къщата, процес, извес-
тен като „оусоую” – символично 
изгонват праха от миналото и 
подготвят дома за успешна Нова 
година. Заключителният акт на 
честването в Япония е слушане-
то на гонга на часовника, който се 
чува 108 пъти, когато се приема, 
че несполуката, недоволството и 
егоизмът са изгонени.

Бразилия 
В Бразилия, освен неверо-

ятните партита за посрещането, 
когато известният плаж Копакаба-
на се пълни с празнуващи, има и 
специални традиции, с които жи-
телите на тази страна приветстват 
годината, която идва. В Бразилия 
е прието в новогодишната нощ да 
се носят бели дрехи за щастие и 
мир в годината, която следва. След 
празненствата с музика, фойер-
верки и вечеря, бразилците оти-
ват на плажа в полунощ, където 
прескачат седем вълни, хвърлят 
цветя в океана, докато палят све-

щи в пясъка, което представлява 
древен ритуал, който трябва да им 
донесе късмет и богатство през 
следващата година.

Германия
Германците не могат да си 

представят новогодишната нощ 
без фойерверки. Всяка година за 
фойерверки в Германия се харчат 
над 100 млн. евро. Традицията в 
новогодишната нощ да се правят 
шумни празненства произлиза 
още от Средновековието, когато 
хората вървели по улиците на 
големи шумни тълпи, за да раз-
пръснат злите духове. Трапезата 
за най-лудата нощ е символична: 
супа или печено свинско са сим-
вол на благополучие, а рибата 
означава добро бъдеще, защото 
винаги плува напред.

Австрия
Австрийците за Нова година 

подготвят празничен обяд с пече-
но като символ на щастие и благо-
получие. За десерт има сладолед 
от мента във форма на детелина 
с четири листа. Това са основни 
условия за осигуряване на късмет 
през новата година.

САЩ 
Подаряването на целувка в 

полунощ в Америка произхожда 
от маскарада – традиция, която 
идва от миналото. Според тра-
дицията, маските символизират 
злите духове от старата година, а 
целувката представлява пречист-
ване през новата година. В САЩ 
много общности гледат на гъбите 
и на черния боб като на символи 
за щастие и поради това се считат 
за традиционна коледна вечеря 
на трапезата.

Англия
Британците се страхуват кой 

пръв ще им дойде на гости, за-
щото според стари поверия, това 
означава колко късмет ще имат 
през новата година. Ако на гости 
им дойде мъж с подаръци, те са 
истински щастливци, но лоша по-
личба е, ако първият гост е жена.

Холандия
В някои страни по света се смя-

та, че всичко, което е във формата 
на пръстен носи късмет, защото 
символизира пълен кръг, т.е. край 
на един цикъл. Затова холандците 
ядат понички за Нова година. Те 
смятат, че кръглите понички носят 
късмет през Новата година.

Италия
Италианците празнуват Нова 

година най-лудо, защото смятат, 
че от по-голямата врява злото 
бързо ще избяга. От къщата се 
изхвърлят всички стари и ненуж-
ни неща, от мебели до дрехи, през 

прозореца. Според стар сицилиан-
ски обичай щастието през Новата 
година ще дойде за тези, които на 
Нова година ядат лазаня, а лоша 
поличба е, когато на този ден се 
ядат макарони или всеки друг вид 
печиво освен лазаня.

Норвегия
Норвежците приготвят пудинг 

от ориз, а в самия пудинг крият 
един бадем. Пудинът се сервира 
в голяма чиния, откъдето се сер-
вира в купички и се смята, че чо-
векът, на който се падне бадемът 
ще получи щастие и богатство.

Дания
В Новогодишната нощ датча-

ните обикалят с много счупени 
чинии, които оставят на прага на 
домовете на приятели. Старите 
чинии се съхраняват цяла година 
и в полунощ се изхвърлят пред 
входната врата на приятели. Мно-
гото счупени чинии символизират 
много приятели и се считат за об-
ществено богатство.

Куба
Кубинската традиция изисква в 

новогодишната нощ да се изядат 
12 портокала, които са символ на 
12-те месеца в годината, а спазва-
нето на този обичай носи късмет.

Австралия 
Жителите на Австралия отбе-

лязват Новата година с шумни свир-
кания, тромпети, дори и църковни 
камбани, а всичко това се случва 
по плажовете, където обилно се 
лее шампанско. Да не забравяме 
грандиозното шоу с фойерверки в 
Сидни над залива и Операта.

Китай 
На Нова година в Китай всич-

ки врати са украсени с нещо чер-
вено, тъй като червеният цвят 
е символ на щастие и радост. 
Въпреки че всички семейства 
се подготвят за празника в но-
вогодишната нощ, от домовете 
се крият всички ножове до 24 
часа, за да не се нарани някой, 
защото се смята, че порязва-
нето ще попречи на семейното 
щастие в предстоящата година. 
Настъпването на Новата година 
се използва за посещение на 
далечни роднини и много хора 
пътуват, което води до задръст-
вания в цялата страна, която има 
1,3 млрд. жители. Няколко дни 
преди настъпването на Новата 
година всяко семейство усърд-
но и детайлно почиства къщата, 
за да изхвърли несполуката от 
нея. Вратата и прозорците се ук-
расяват с декорации от хартия, 
които показват сцени на щастие, 
богатство, дълголетие и щастлив 
брак с много деца.

КАК СЕ ПОСРЕЩА НОВА ГОДИНА
В РАЗЛИЧНИТЕ СТРАНИ?
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Предлагат британците в луксозен ретро влак
Сред най-незабравимите по-

даръци, които може да си напра-
вите за тазгодишните коледно-но-
вогодишни празници е рождест-
венско жп пътешествие с луксозна 
ретро композиция или посрещане 
на новата 2016 г. на борда й. Те 
се предлагат от Orient-Express 
Hotels - компанията-оператор на 
два от най-елитарните британски 
старинни-влакове, представители 
на „златната епоха” на железни-
ците (от първата една трета на 
миналия век) - Belmond British 
Pullman и Belmond Northern Belle.

От 1 до 19 декември двете 
композиции с разкошни ретро 
вагони в стил арт-деко от 20-те 
години на миналия век, ще се 
отправят на вълнуващи рож-
дественски круизи из някои от 
най-живописните кътчета на 
Англия. Техни начални гари ще 
са лондонската „Виктория” (за 
Belmond British Pullman), както 
и жп терминалите на градовете 
Бат, Бристол, Честър, Кардиф, 
Бирмингам, Единбург, Глазгоу, 
Ливърпул, Лидс, Манчестър 
и Нюкасъл (Belmond Northern 
Belle). Така повече британци и 
гости на Обединеното кралство 
ще могат да се впуснат в едно-
дневните жп турове, наречени 
Christmas Lunch.

При директна заявка от клиента 
До главата на вестника - по договаряне
Първа страница - 1,50 лв. за кв. см
Вътрешна страница - 0.50 лв. на кв. см.
Последна страница - 1.00 лв. на кв. см.
За цяла страница - по договаряне

При заявка от рекламни агенции
До главата на вестника - по договаряне
Първа страница - 1.80 лв. за кв. см.
Вътрешна страница - 1 лв. на кв. см.
Последна страница - 1.50 лв. на кв. см
За цяла страница - по договаряне

Цени за реклама
За контакти: 

Мая Димитрова
0889 41 30 03

maya02@abv.bg
bdz@bdz.bg

КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНА ПРИКАЗКА 
С BELMOND BRITISH PULLMAN

АБОНАМЕНТ 2016
И през тази 

година вестник „Железничар“  
ще продължава  
да информира  

за актуалните събития  
в бранша.

За ваше улеснение отново ви 
предлагаме  

абонаментен талон,  
който след попълване  

и документ за внесената сума 
по посочената сметка, може да 

изпратите  
в редакцията на вестника.

ТАЛОН ЗА АБОНАМЕНТ

Име  ........................................................  Фамилия  ......................................

Фирма  .............................................................. тел.  ....................................

Адрес: 

пощ. код  ...................... гр./с.  .......................................................................

област  ........................................  ул./жк  ......................................................

№/бл.  .................. вх.  ..................... ет.  ......................  ап.  ...........................

Ако искате да получите фактура, моля, полълнете следните данни:

1. Идентификационен №  ......................................  тел./факс  .....................

2. Материално отговорно лице  ....................................................................

3. Адрес на фирмата по регистрация  ..........................................................

Банкова сметка
на вестника в лева

Титуляр:
„Поделение за почивна дейност“ - 

ХБДЖ ЕАД

IBAN: BG07BPBI79241064295803
BIC: BPBIBGSF

Банка: Юробанк България АД

Изпратете този талон
на факс (02) 987 71 51

или на адрес:
София 1000, ул. Иван Вазов №3

За справки: 0889 413 003

Годишен абонамент
24 лв.

Празничните жп воаяжи са 
част от ежегодната коледна про-
грама на Belmond British Pullman 
и Belmond Northern Belle. Всеки 
декември двойката луксозни рет-
ро състави участва в специални 
турове. Те дават възможност на 
пътниците да посетят едни от най-
красивите градове на Великобри-
тания (като Бат, Кентърбъри, тези 
от графство Кент и др.) - било за 
покупки или за да се насладят на 
традиционните коледни концерти, 
изнасяни там. 

Пътешествията с „кралските” 
влакове се превръщат в неза-
бравимо приказно изживяване 
за всеки член на семейството 
в навечерието на Рождество 
Христово. Обикновено пътни-
ците се изпращат на път от 
великолепни църковни хорове, 
които ги зареждат с празнично 
настроение, изпълнявайки попу-
лярните коледни песни. Вълшеб-
ството се допълва от блясъка, 
изтънчеността и романтиката на 
интериора на елитарните вагони, 
както и от стилните стюарди, 
изключителното персонално 
обслужване и отбраните ястия, 
които се поднасят на пасажери-
те. По време на всяко от едно-
дневните жп пътешествия с тях, 
им се организира великолепно 

празнично угощение на борда 
(ястията приготвя шеф-готвач) 
с шампанско и вино (за децата 
е предвидено специално меню), 
развлекателна програма и пода-
ръци за малчуганите.

Цената на билета за това неза-
бравимо изживяване е 370 паунда 
за възрастен и 295 паунда за 
дете. Срещу малко повече може 
да си подарите и пътешествие 
с посрещане на Нова година на 
борда на Belmond British Pullman. 
Удоволствието струва от 426 па-
унда на човек, а предложението 
е известно като New Year’s Eve 
Package.

Решите ли да се възползвате 
от него ще имате възможност 
да посрещнете новата 2016-а 
година като истински аристо-
крат. В невероятна обстановка, 
сред отбрани гости, с отлична 
празнична програма (включваща 
дори илюзионист), с отбрани 
вина, шампанско и 5-степенно 
гурме меню на шеф-готвача 
Робърт Глисън. Последният е 
получил своя кулинарен опит в 
кухните на най-добрите ресто-
ранти в Лондон и сега представя 
традициите на британската 
креативна кухня.

Belmond British Pullman ще се 
отправи на новогодишен круиз от 
гара „Виктория”. Оттам ще потегли 
в 18:45 ч. на 31 декември. Пъте-
шествениците ще се разхождат 
из околностите на британската 
столица, ще посрещнат Новата 
2016-а година в движение и ще се 
върнат обратно на лондонския жп 
терминал в 00:30 ч. на 1 януари.

Ивайло ПАШОВ

Луксозният ретро състав Belmond 
British Pullman

На борда на ретро влаковете 
ви очаква изключително 
посрещане и обслужване

Шеф-готвач ще ви поглези с 
кулинарни шедьоври

Посрещането на Новата 
2016-та година на борда 
на Belmond British Pullman 
обещава да е приказно

Рождественските жп 
круизи ще ви отведат 

до най-живописните 
кътчета на Англия


