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ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО 
ОБУЧЕНИЕ (ЦПО) КЪМ „ХОЛДИНГ 
БДЖ“ ЕАД ОРГАНИЗИРА КУРСОВЕ 
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕ-
НИЕ „ЛОКОМОТИВЕН МАШИ-
НИСТ НА ПАРНИ ЛОКОМОТИВИ“.

Първият започва на 8 април в гр. София, 
а вторият - на 7 май в гр. Горна Оряховица. 
Входящото минимално образовател-

но и квалификационно равнище на 
кандидатите за обучение е завършено 
средно образование и придобита пра-

воспособност „Локомотивен маши-
нист“ с професионална квалификация 
„Локомотивен машинист на дизелови 
локомотиви“ и/или „Локомотивен ма-
шинист на електрически локомотиви“. 
Курсът е значим, поради уникалността 

и атрактивността на парните локомоти-
ви. Подобно обучение се организира за 
първи път през последните 10 години.
З а  п о в е ч е  и н ф о р м а ц и я :  т е л . 

0884605498 – инж. Б. Алексиева – 
главен експерт, обучение и квалифика-
ция в ЦПО към „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

СЕДМИЧНИК ЗА ЖП ТРАНСПОРТ, БИЗНЕС, СПЕДИЦИЯ И ЛОГИСТИКА

Бизнес и образование 
си стиснаха ръцете
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Дуалното обучение все повече навлиза в 
професионалните гимназии по жп транспорт

 Експертът коментира
ПАЗАРЕН "БУМ" ПРИ МОТРИСНИТЕ ВЛАКОВЕ

 ПОЛИТИКА  СВЯТ

на стр. 4 на стр. 2

КУРС „ЛОКОМОТИВЕН МАШИНИСТ НА ПАРНИ ЛОКОМОТИВИ“

„БДЖ-Пътнически превози” ЕООД подписа партньорско 
споразумение с две от професионалните гимназии по 
железопътен транспорт. В официалната среща участваха 
изпълнителният директор на „Холдинг БДЖ” ЕАД инж. Никола 
Василев, управителят на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД 
инж. Христо Иванов, директорът на „Човешки ресурси” 

Десислава Стоянова, директорът на Професионалната 
гимназия по железопътен транспорт „Никола Корчев” в 
София инж. Николая Найденова и инж. Гичка Пандъкова, 
преподавател по специални предмети в Професионалната 
гимназия по жп транспорт „Н. Й.  Вапцаров” в Горна 
Оряховица.

„На 5-ти Април рожден 
ден празнува министъ-
рът на транспорта, 
информационните тех-
нологии и съобщени-
ята Росен Желязков!

Eкипът на вестник „Же-
лезничар” пожелава на 
министър Желязков не-
изчерпаема енергия, с 
която да зарежда със 
сили и ентусиазъм хора-
та около себе си и с все 
същата устременост 
да допринася за разви-
тието на железопътния 
транспорт в България!

Изразяваме надежда ми-
нистър Желязков да 
бъде все така отдаден 
на своята работа, за-
щото железницата се 
нуждае от хора, които 
дават своя принос за 
постигането на нейния 
успех и благосъстояние!

С най-искрени пожелания 
за здраве, успехи и лично 
щастие!

Неапол и Бари ще се свър-
жат с жп магистрала"

УСЛУГАТА ТРЯБВА ДА Е 
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ХОРАТА

На стр. 3
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CRRC доставя за 
Австралия

Най-голямата логистич-
на компания в Австралия 
– Aurizon сключи договор 
с CRRC Yangtze (дъщер-
на фирма на китайския жп 
концерн CRRC), за закупу-
ване на 264 вагони-хопери 
за превоз на въглища. Те са 
предвидени за експлоатация 
по жп линии с междурелсие 
1067 мм. Първата партида 
от 132 броя се предвижда да 
бъде доставена в австралий-
ския град Куинсланд до края 
на годината, а останалите 
ще пристигнат през 2020 г. 
CRRC е стратегически парт-
ньор на Aurizon от 1999 г., ко-
гато логистичният оператор 
започна дейност в Австралия. 
Първият контракт помежду 
им е за фитингови вагон-
платформи. През изминалите 
20 години подразделенията 
на китайската железопътна 
корпорация са доставяли на 
различни австралийски пре-
возвачи почти 30 000 едини-
ци жп техника, включително 
пътнически и товарни вагони, 
локомотиви и метро мотриси. Страницата подготви 

Ивайло ПАШОВ

Stadler представи мотрисата за метрото 
в Минск

Компанията Rolls-Royce Power 
Systems (Германия) сключи 
договор с китайската дър-
жавна корпорация Dongfang 
Electric International за дос-
тавка на 4 дизелови двигателя 
MTU 12V 4000 R41. Те ще 
бъдат монтирани на дизелови 
влакове в Китай, които най-
големият в света жп произ-
водител China Railway Rolling 
Stock (CRRC) произвежда за 

железниците на Шри Ланка. 
Сделката се осъществява 
по договор за стратегиче-
ско партньорство от ноем-
ври 2017 г. между CRRC и 
Rolls-Royce Power Systems. 
Той задължава китайската 
жп корпорация да монтира 
двигатели MTU на произвеж-
даните от нея дизелови локо-
мотиви и мотриси. Компани-
ите си сътрудничат отдавна. 

До момента китайците са по-
ръчали над 500 дизелови 
енергетични устройства - се-
рия 4000 и са ги монтирали 
в локомотиви и пътнически 
подвижен състав, произ-
веждан за железниците на 
Австралия, Нова Зеландия, 
Шри Ланка и ЮАР. С тази 
доставка в Шри Ланка броят 
на китайските дизелови вла-
кове  MTU ще достигне 60.

Германското правителство възнaмерява да инвестра допълни-
телни 50 млрд. евро в развитието на железопътната мрежа на 
страната между 2020 и 2030 г. Държавните железници Deutsche 
Bahn (DB) изпитват дефицит на средства за издръжката на 
своята инфраструктура, оценявана за 1,2 млрд. евро годишно. 
Във връзка с това немското министерството на фи-
нансите обмисля да увеличи отпусканите досега сред-
ства от сегашните 3,5 млрд. на 4,6 млрд. евро годишно.
Предложението е продиктувано от необходимостта да бъде уве-
личена  безопасността на служителите и на пътниците, като се има 
предвид застаряващата жп инфраструктура. Взети са под внимание 
и оплакванията за влошената точност при движението на влаковете. 
Разписанието се спазва в не повече от 70 на сто от случаите. 
През февруари т. г. със закъснение пристига всеки четвърти обик-

новен пътнически състав и всяка трета високоскоростна компо-
зиция ICE. Ето защо сред главните задачи на DB сега е да по-
виши пунктуалността на пристигащите и заминаващи влакове.
От държавния оператор определят като главна причина за неспазва-
нето на графика прекалено интензивното използване на жп мрежата. 
По отделни участъци линиите се експлоатират не повече от 
140 процента от проектното натоварване. От началото на го-
дината компанията започна да реализира проект за модер-
низация на инфраструктурата, в който са заложени инвести-
ции за 10,7 млрд. евро (с 1,3 млрд. евро повече спрямо 2018 г.). 
В неговите рамки ще бъдат обновени 1500 км релсов път, 650 жп гари 
и 300 моста. Част от средствата ще се изразходват за внедряване 
на цифрови технологии и за наемане на работа на 22 000 нови слу-
жители (машинисти, диспечери, технически и обслужващ персонал). 

  ДИЗЕЛОВИ ВЛАКОВЕ С ДВИГАТЕЛИ
      ROLLS-ROYCE ЗА ШРИ ЛАНКА

ГЕРМАНИЯ ОТПУСКА ОЩЕ 50 МЛРД. ЕВРО ЗА 
ЖП ИНФРАСТРУК ТУРАТА НА DEUTSCHE BAHN

Продукти

Швейцарският жп произво-
дител Stadler представи пър-
вата четиривагонна мотриса, 
произведена за метрото на 
Минск. През януари 2017 г. ръ-
ководството на метрополитена 
в столицата на Беларус и дъ-
щерното предприятие Stadler 
Minsk сключиха контракт за 
доставка на 6 четиривагонни 
и 4 петвагонни състава. През 
тази година предстои да бъ-
дат предадени шест, а остана-
лите до края на 2020 г. Те са 
разработени и се сглобяват в 
подразделението на швейцар-
ската компания в страната.
Мотрисите са проектирани на 
модулен принцип. От главните 
и междинните вагони е въз-
можно да се формират ком-
позиции, включващи между 
четири и осем вагони с про-
ход помежду им. Дължината 

на четиривагонната е 78,4 м, 
а на петвагонната - 97,65 м. 
В тях съответно има 168 и 
212 седящи места и по 588 
и 737 за правостоящи. Кор-
пусът на вагоните е израбо-
тен от алуминиеви сплави. 
Проектният срок за експлоата-
ция на съставите е 50 години. 
Новите метро влакове са снаб-
дени с климатици. Благода-
рение на звукопоглъщащите 
материали, вложени в тях, 
значително е намалено ни-
вото на шума в пътническите 
салони и кабината на маши-
ниста. В двата крайни вагона 
са предвидени места за хора 
с ограничена подвижност и до-
пълнителни сгъваеми седалки. 
Оборудвани са с цифрови 
видеокамери за външно и 
вътрешно наблюдение, ро-
зетки за зареждане на мо-

билни телефони и смартфо-
ни по време на пътуване. 

Още една екстра са специ-
алните телескопични трапове 
за евакуация на пътниците в 
случай на неочакван инцидент. 

За подобряване на безопас-
ността на движението и намаля-

ване на разхода на електрическа 
енергия е внедрен и автопилот. 
Системата осигурява пътуване 
с точно спазване на графика 
и автоматично синхронизира-
не на състава със защитните 
екрани, които са поставени по 
метростанциите на третата ли-

ния на метрополитена в Минск. 
Именно нея ще обслужват нови-
те мотриси, след като догодина 
бъде открит първия й участък
Гаранционният срок, който 
Stadler Minsk дава е 560 000 
км пробег от деня на пускането 
им в редовна експлоатация.

Инфраструктурният жп 
оператор на Италия  Rete 
Ferroviaria Italiana (RFI) склю-
чи договор за 608 млн. евро 
с италиански консорциум за 
изграждане на първия учас-
тък от бъдещата високоско-
ростна линия Неапол – Бари. 
В него участват компаниите 
Salini Impregilo и Astaldi (с 
по 60 и 40 дялово участие). 
Те ще изграждат участъка 
Апиче - Ирпино (между гра-
довете Авелино и Беневен-
то) с дължина 18,7 км. По 
маршрута трябва да бъдат 
построени 3 тунела, 4 виа-
дукта и две жп гари.Общата 
стойност на проекта за ско-
ростната жп магистрала Не-
апол – Бари се оценява за 
6,2 млрд. евро. Тя ще е част 
от трансевропейския кори-
дор TEN-T от скандинавски-
те страни до Средиземно-
морието. Откриването й се 
планира през 2026 г. Според 
проекта времето за пътуване 
между двата града ще бъде с 
2 часа по-малко. В момента 
е 3 часа и 45 минути. Между 
Бари и Рим влакът трябва да 
стига за три часа при сегаш-
ните четири часа.

Неапол и Бари ще 
се свържат с жп 
матистрала

4-10 април 2019   брой 12



31 - 16 януари 2019 г.  брой 1 АКЦЕНТ

От стр. 1

  - По време на изслушването 
в Парламентарната комисия 
по транспорт, информацион-
ни технологии и съобщения 
мениджърският екип на БДЖ 
представи амбициозните си
програмни намерения за
преодоляване на проблеми-
те в компанията през след-
ва-щите няколко години. 
Вашата оценка и коментар, 
г-н Желязков, за финан-
совите, експлоатацион-
ните и социални полити-
ки, които бяха очертани?

 - Оценката е положителна. 
Вярно е, че бяха очертани ам-
бициозни намерения от ръко-
водството, но смятам, че про-
грамата е много ясна. Оттук 
нататък, трябва тя да се след-
ва като същевременно и да се 
отчитат индикаторите дали се 
изпълнява успешно или не. 
Много е важно големите ресур-

си, с които разполага друже-
ството, да се разходват рацио-
нално и паралелно да се по-
вишава тяхната ефективност.

 - Имайки предвид предстоя- 
щата пазарна либерализа-
ция и очакваното навлизане 
на чуж-ди превозвачи у нас 
мислите ли, че поетата ли-
ния ще успее да направи ем-
блематичните за страната ни 
Български държавни желез-
ници, конкурентоспособни 
и върху кой от проблемите 
с предимство трябва да се 
акцентира в краткото вре-
ме, което остава до 2024 г.?

 - Заявката, която прави БДЖ 
в момента, е до 2024 г. да 
промени изцяло качеството 
на услугата, така че да бъде 
конкурентна на пазара. За да 
се постигне това, трябва ком-
плексно да се случат нещата. 

Освен обновяването на под-
вижния състав, е необходи-
мо да бъдат осъвременени 
всички вътрешни процеси, в 
противен случай ще се стиг-
не отново до ситуацията, 
в която се намираше дру-
жеството до съвсем скоро. 
Затова е необходимо да бъ-
дат въведени съвременни 
бизнес модели, които са па-
зарно ориентирани и обез-
печени чрез внедряването 
на системи за планиране и 
управление на процесите.
От друга страна фокусът към 
персонала, който също е 
сред основните приоритети 
на ръководството, е изклю-
чително важен за цялостна-
юта картина в железницата. 
Подобряването на услови-
ята на труд в т.ч. интегри-
рането на бонусна система 
при възнагражденията, как-
то и програмата за обуче-

ния са фактор, който със 
сигурност ще окаже същест-
вено влияние върху всич-
ки процеси в дружеството. 
 - С други думи, за да си 
конкурентоспособен тряб-
ва да предлагаш качест-
вена, сигурна и добра 
услуга. За да бъде тя та-
кава, трябва да имаш об-

новен подвижен състав и 
персонал, който да я „про-
дава“ по начина, по който 
иска да я получи клиентът.
 - Това е, процесът е ком-
плексен. Трябва да се ра-
боти паралелно по няколко 
направления, да се вникне 
и в най-малкия детайл, за 
да се постигне крайната цел.

Росен Желязков
Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Необходими са съвременни 
пазарни бизнес модели

Интервю

След Професионалната гим-
назия по механизация на 
селското стопанство в Ме-
здра, която първа усвои ду-
алната форма на обучение, 
към нея се присъединиха 
още две специализирани 
средни училища в страната - 
Професионалната гимназия по 
жп транспорт „Никола Корчев” 
в София и Професионалната 
гимназия по жп транспорт „Н. 
Й. Вапцаров” в Горна Оряхови-
ца. Още в началото на срещата 
за подписване на споразуме-
нието за партньорство с „БДЖ 
– Пътнически превози” ЕООД 
изпълнителният директор на 
„Холдинг БДЖ” ЕАД инж. Ни-
кола Василев подчерта, че и 
двете училища винаги могат 
да разчитат на стабилна под-
крепа в лицето на национал-
ния железопътен превозвач.
Поставяйки началото на бъде-
щото активно сътрудничество 
между бизнеса и образовател-
ната система в жп транспорта, 
желанието и на двете страни 
е да работят съвместно за по-
ефективно обучение на мла-
дите хора. Според Николая 
Найденова, директор на „Ни-
кола Корчев” проектът „Заедно 
напред”, в който се включват, 
е положителна стъпка към из-
граждането на ново поколение 
железничари. Тя даде висока 
оценка на новата форма на 
обучение, която ще се провеж-

да по заявка на работодателя. 
Според предлагания държа-
вен план-прием, след завър-
шен VII клас, учениците имат 
възможност да се запишат в 
дуална форма на обучение 

за изучаване на професията 
„Техник по железопътна тех-
ника”, специалност „Локомо-
тиви и вагони”, както и про-
фесията „Електротехник”, 
със специалност „Електро-
обзавеждане на железопът-
на техника”. И инж. Найде-
нова, и колегата й инж. Гичка 
Пандъкова, преподавател по 
специални предмети в горно-
оряховската гимназия смятат, 
че новата система открива 
широки възможности. „Наблю-
давайки отблизо наставника и 

учителя си по специални пред-
мети, учениците  по-добре ще 
усвояват преките си работни 
задължения. И в двете специ-
алности, обхванати от дуална-
та форма, се дава възможност 

да се придобие правоспособ-
ност за помощник-локомоти-
вен машинист. Положителна 
за по-нататъшното развитие 
на учениците ще е и работата 
в депата на БДЖ, защото на 
място ще могат да разберат 
какви трудови качества ще са 
необходими за бъдещата им 
професия” – коментира инж. 
Найденова. Тя е оптимист, че 
дуалната система ще предиз-
вика интерес и ще увеличи 
приема на ученици, желаещи 
да завършат средното си об-

разование в една от двете про-
фесионални гимназии. Сигур-
на е и в положителното преос-
мисляне на проблема, до кое-
то родителите ще стигнат след 
като им се разясни същността 
и предимствата на системата. 
Затова беше предложено спе-
циалисти от „Човешки ресур-
си” да участват в родителско-
учителските срещи на седмите 
класове, провеждани в основ-
ните училища, преди младе-
жите да изберат къде ще учат. 
Десислава Стоянова, директор 
„Човешки ресурси” съобщи, че 
дуалната система предвиж-
да за 11-и и за 12-и клас, при 
подписване на трудов договор, 
ученикът да получава стипен-
дия. За успех 5,50 тя е 170 лв., 
а когато той варира между 4 и 
5,50 - 150 лв. Въпреки отли-
вът от професионалното об-
разование, не толкова парите 
задържат младежите, колкото 
самочувствието, че са самос-
тоятелни и вече сами могат да 
вземат решения, беше общият 
извод на участниците в сре-
щата. „Няма нищо по-естест-
вено такава подготовка да се 
осъществява в тези гимназии, 
които освен добра специали-
зирана материална база и об-
щежития, имат и дългогодиш-
на традиция”, каза Стоянова. 
За родителите също е много 
важно, че след завършване 
на средното си образование 

децата им веднага ща започ-
нат работа, която позволява 
да живеят в родните си места. 
Макар и единици на този етап, 
но и в „Никола Корчев”, и в „Н. 
Й. Вапцаров” не само момче-
та, а и момичета с нетърпение 
очаквали да навършат 18 го-
дини, за да положат пред ИА 
„Железопътна администра-
ция” задължителния практи-
чески изпит за правоспособ-
ност и да се качат във влака 
като пълноправни помощ-
ник-локомотивни машинисти.
Това желание още повече ще 
се засили, когато след няколко 
години влязат в експлоатация 
новите композиции, за които в 
края на годината предстои да 
бъде открита процедура, вклю-
чи се в разговора управителят 
на „БДЖ – Пътнически прево-
зи” ЕООД Христо Иванов. За-
щото трудно е да събудиш у 
млад човек интерес към макар 
и годна, но вече „пенсионира-
ща се техника”, докато модер-
ните влакове са нещо съвсем 
друго, коментира той. „В 62-го-
дишната си история нашата 
гимназия нито веднъж не е из-
неверила на железничарската 
професия”, в отговор заяви 
инж. Найденова. И благодари 
на БДЖ за постоянната гри-
жа и подкрепа, която оказват

Бизнес и образование си стиснаха ръцете

Страницата подготви
Мая ДИМИТРОВА

4-10 април 2019   брой 12



4 1 - 16 януари 2019 г.  брой 1ПОЛИТИКА

С настоящия обем на сделките, 
повече от 9 млрд. евро и годишен 
темп на растеж от около 9 процен-
та, глобалният пазар за регионал-
ни и крайградски мотриси е един 
от най-големите и динамични про-
дуктови сегменти в железопътния 
сектор. В своето последно издание 
на ежегодното проучване „Мотрис-
ни влакове - глобални пазарни 
тенденции - 2018” германската кон-
султантска компания SCI Verkehr 
GmbH*, илюстрира различните 
движещи сили, които стимулират 
търсенето и производството на 
такива състави. В анализа се отбе-
лязва, че тази тенденция е получи-
ла сериозен импулс в Обединено-
то кралство след неотдавнашния 
„бум” на поръчките на електриче-
ски мотрисни композиции и двусис-
темен подвижен състав. Сериозно 
увеличение в търсенето на такъв 
тип железопътна техника се наблю-
дава и в други държави с развити 
железници, като Германия и Фран-
ция, които са част от най-важния 
пазарен регион в Западна Европа.
В германските анализи се посочва, 
че положителният тренд се наблю-
дава вече 5 години, благодарение 
на непрекъснатите поръчки, по-
стъпващи от жп операторите. Очак-
ва се те да продължат да нарастват 
и пазарът за мотрисен подвижен 
състав да се разширява. При това, 
както по отношение на производ-
ството на нови влакове от такава 
категория, така и по отношение на 
обслужването, ремонта и доставка-
та на резервни части. Това важи  и 
за хибридните мотрисни компози-
ции, които също чувствително се 
увеличават. На тях превозвачите 
възлагат големи надежди, за да 
могат да заменят старите дизелови 
състави.
От SCI Verkehr информират, че 
около 8,3 милиарда евро годишно 
се инвестират в нови електриче-
ски мотриси. Това надхвърля 90 
процента от общите им поръчки на 
планетата. Основните и най-важни 
пазари за тях са Великобритания, 
Германия, Франция, Австралия и 

Япония, които представляват мал-
ко повече от половината от обема 
на световния пазар.Изследването 
сочи, че броят на електрическите 
мотриси бележи трайно увели-

чение от около 8 процента всяка 
година. Прогнозите са, че това ста-
тукво ще се запази поне до 2022 
г. Сред главните фактори, които 
провокират този ръст са силното 
им търсене в Западна Европа (по-
ради нарастващите потребности 
от по-висока мобилност) и про-
дължаващото усилено развитие и 
модернизиране на железопътната 
инфраструктура в много азиатски 
и южноамерикански агломерации. 
Благодарение на продължаващата 
урбанизация, на Стария континент 
също се наблюдават целенасоче-
ни усилия към аналогично обновя-
ване, но най-вече в крайградското 
обслужване. Импулс дава още 
задълбочаващият се процес на 
постепенна замяна на влаковете 
с локомотивна тяга с мотриси, а 
и все по-голямото използване на 
двуетажни електрически мотриси 
по най-натоварените пътнически 
жп маршрути.
Западноевропейският пазарен 
регион оправдава очакванията 
на специалистите и показва бърз 
растеж. През следващите 5 години 
промяна не се прогнозира. Ситу-
ацията в Обединеното кралство, 
което доскоро „вреше и кипеше” 
от сделки с мотрисен подвижен 
състав, скоро няма да се успокои. 
Нивото на поръчките им ще остане 

Трендове

През последните години на световния железопътен пазар се 
наблюдава динамичен ръст на мотрисните влакове. Очаква се 
този тренд не само да се запази, но и тепърва да се засилва под 
влияние на голямото търсене на такъв тип влакове. То е най-
ясно изразено в Западна Европа, която е известна със силно 
развития си релсов транспорт. Това я определя като особено 
показателна за развитието на тенденциите в железниците.

ПАЗАРЕН "БУМ" ПРИ МОТРИСНИТЕ ВЛАКОВЕ
или същото, или в обозримо бъде-
ще ще продължава да нараства. 
Железопътните превозвачи, които 
оперират на Острова ще изпитват 
„глад” за тях, защото проектите за 
електрификация на редица важни 
направления от британската жп 
мрежа продължават да напредват. 
Това кара операторите да се отказ-
ват от дизеловите композиции и да 
ги заменят с електрически. Мотрис-
ните електросъстави са желано 
попълнение в железопътните им 

флотилии тъй като до 2020 г. мно-
го от основните жп маршрути ще 
продължават активно да се конце-
сионират. 
Сходна е ситуацията и на френския 
жп пазар. Там статуквото на ста-
билност и ръст на поръчките също 
ще се запази. Увереност за подоб-
ни твърдения дават множеството 
конкурси за спечелването на дого-
вори за обслужване на регионални 
жп направления. Независимо кои 
компании ще излязат победители 
в тях, ще трябва да поръчват нов 
подвижен състав. Било заради из-
искванията да се оперира с модер-
ни влакове, залегнали в условията 
на някои от контрактите, било пора-
ди необходимостта от увеличаване 
на жп флотилиите им.
Засега Китай изостава в това от-
ношение, тъй като се опитва да 
води по-различни политики за въз-
лагане на обществени поръчки. 
След години на инвестиции във 
високоскоростна железопътна ин-
фраструктура, фокусът в далеко-
източната страна вече се измества 
към развитието на жп мрежата в 
градските райони, с други думи към 
най-широкия сегмент за мотрисни 
композиции. Но въпреки това гер-
манските анализатори сочат Афри-
ка и Близкия изток като регионите 
с най-голям потенциал за китайска 

инвазия в сегмента до 2022 г. 
Според SCI Verkehr, през след-
ващите години пазарът за елек-
трически мотрисни влакове ще се 
увеличава изключително бързо и 
на Черния континент. Това до голя-
ма степен се дължи на мащабния 
договор, който френско-южноаф-
риканският консорциум Gibela спе-
чели, за най-важния пазар в Южна 
Африка. Той предвижда доставки 
(вече стартирали) на 600 модерни 
крайградски електрички X‘Trapolis 
Mega, производство на френската 
компания Alstom за обслужване 
на мегаполисите.Не може да не се 
отбележи, че основните им произ-
водители по света са консорциу-
мите Bombardier (Канада), Stadler 
(Швейцария) и Alstom (Франция). 
Заедно те представляват около 
половината от пазара през послед-
ните 5 години. При дизеловите мо-
трисни влакове Alstom е с водеща 
позиция, следвана от индийската 
компания ICF, която наскоро дос-
тави много такива композиции на 
индийските държавни железници.
Все още относително новата мега 
железопътна корпорация CRRC, 
създадена през 2016 г. чрез сли-
ването на китайските държавни 

производители CNR и CSR, бързо 
завоюва сериозни пазарни дялове. 
Само за 2 години тя се превърна в 
пети по големина жп производител 
на мотрисни влакове на планетата. 
SCI Verkehr очаква занапред гиган-
тът да продължава да заема все 
по-силни позиции, включително и в 
други страни, освен на вътрешния 
пазар в Китай. 

От SCI Verkehr обръщат внима-
ние и на засилващия се интерес 
към развитието и използването на 
влакове с алтернативо задвижва-
не и гъвкави продуктови платфор-
ми. По неелектрифицираните или 
само частично електрифицирани 
маршрути железопътният бизнес 
е амбициран да заменя старите и 
по-неефективни дизелови мотрис-
ни композиции с хибридни. Голям 
интерес към тях има в Япония, Ве-
ликобритания, Германия, Франция 
и Холандия. Там те вече се тестват 
и въвеждат в експлоатация. Очаква 
се, че с появата им ще започне да 
се осъществява плавна подмяна 
на дизеловите пътнически компо-
зиции. 
Процесът, в значителна степен, мо-
делира и бъдещия пазар. 
Германското изследване акценти-
ра още върху многобройните раз-
работки на влакове, задвижвани 
посредством водородни горивни 
клетки, които започват да дебюти-
рат. Всички водещи жп производи-
тели на мотрисен състав създават 
такива релсови превозни средства. 
През следващите години се очаква 
те да се налагат на пазара и да на-
мерят своето място на него. 

В момента в света се експлоатират 
близо 35 000 мотрисни електросъс-
тави. Те оперират в 64 държави. 
Дизеловите моторвагонни влакове 
наброяват около 14 000 и „работят” 
в повече от 80 страни.
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- Професор Ананиев, какъв 
според Вас, трябва да бъде 
подходът в БДЖ при обно-
вяването на подвижния със-
тав?

- Мисля, че най-напред е не-
обходимо да се разбере каква 
жп услуга ще е нужна на насе-
лението. Затова трябва да се 
направи задълбочено проучва-
не на всички географски даде-
ности в региона, където ще се 
извършва превозът, както и на 
бизнес състоянието му и на мо-
билността на хората, които жи-
веят в него. Стъпвайки на тази 
база, вече може да се опреде-
ли какъв вид подвижен състав 
е необходим. Според мен не 
е задължително веднага да 
се купуват нови локомотиви и 
вагони. Една поръчка изисква 
повече време за изработване, 
предполага и по-дълъг произ-
водствен процес. Докато той 
приключи съществуват различ-
ни варианти, които могат да се 
използват. 

- Бихте ли ги коментирали?
- Това е вземането на пре-

возни средства на лизинг или 
втора употреба. Също така 
може да се създадат консорци-
уми между други превозвачи и 
БДЖ. Защото българската же-
лезница притежава голям опит, 
висококвалифицирани маши-
нисти и персонал. Моделът, за 
който говоря, вече успешно е 
осъществен в Чехия, чрез обя-
вяването на конкурс за опреде-
лена линия. У нас например, 
може да се вземе направление-
то София – Перник. За него се 
отпуска определена субсидия, 
но този който докаже, че за по-
сочените условия и изисквания 

ще предложи по-качествена 
услуга, с най-ниска цена, ще 
получи правото да оперира. Те 
непременно трябва да включ-
ват броя на курсовете, какво 
ще е обслужването по график 
и честота на превозите. Пак ще 
се върна към примера с Чехия. 
Там обявиха три конкурса. В 
единия държавният превозвач 
участва самостоятелно. И на 
другия той отново се яви, но в 
консорциум с дъщерна фирма 
на „Дойче бан”. И за нея желан 
партньор бяха чехите, защото 
те притежават депа за обслуж-
ване на композициите, имат 
и професионално подготвен 
персонал. В консорциума може 
да влезе и някой със собстве-
но ноу-хау и подвижен състав. 
Всичко обаче зависи доколко 
има нужда от това регионът, 
който ще бъде обслужван. Счи-
там, че в България още една от 
посоките, към които по-настоя-
телно трябва да се обърнем, е 
съчетанието между т.нар. град-
ска мобилност в големите мега-
полиси - с разстояния до около 
50 километра и железопътният 
транспорт. Такъв подход се из-
ползва в цяла Европа. Защото 
задачата на железницата е да 
намали автомобилния трафик.

- Имате предвид да се отде-
ли повече внимание на край-
градските превози?

Те не са точно крайградски. 
Дори са обект на отделна ев-
ропейска директива, която оп-
ределя действието и организа-
цията им на принципа на ме-
трополитена. Имам предвид, 
че движението става по твърд 
график, при който честотата им 
сутрин и вечер, когато хората 

отиват и се връщат от работа, 
е по-голяма. Това обаче е свър-
зано с прилагането на гъвкави 
тарифи - в часовете пик биле-
тите са по-скъпи, в сравнение 
с останалото време от деня. В 
такъв случай трябва да се види 
каква транспортна схема е не-
обходима за градове като Со-
фия, Пловдив, Бургас, Варна и 
други населени места с подоб-
на мобилност. В Пловдив има 
изградена инфраструктура. 
Столицата разполага с метро, 
по чиито направления са раз-
положени около 30 гари, които 
ще трябва да се интегрират в 
общата железопътна схема. В 
България, решение очаква още 
един проблем, за да се получи 
успешна интеграция и за да се 
улеснят пътниците. В повечето 
европейски държави отдавна 
може да се пътува с комби-
нирана транспортна карта за 
железница и метро. Ако това 
се направи и у нас, тогава по-
точно ще се прецени какъв вид 
подвижен състав да се закупи 
– мотриси или блок влакове. 
Като пример ще посоча на-
правлението София – Дупни-
ца. Всеки ден по магистралата 
с автомобили пътуват около 29 
хиляди души. За да накараме 
повечето от тях да качат във 
влаковете трябва да се смени 
организацията на движение и 
в гарите. Както е в Германия, 
Великобритания, Испания и в 
други европейски страни -  вла-
кът пристига точно в определе-
ния час и престоява не повече 
от минута – две, колкото да се 
качиш и да слезеш от него. То-
гава може да говорим за твърд 
график, с точно фиксирани ча-

сове и цени, въпрос, към който 
и общините имат отношение. 
Местната управа във Варша-
ва, за да разтовари града от 
автомобилните задръствания, 
преди няколко години частич-
но финансира обществената 
поръчка за жп превозвач. Но 
задължи големите предпри-
ятия и заводи да ползват на 
преференциални цени комби-
нирани карти за железопътен 
и градски транспорт. Вместо 
да дават пари на служители-
те си за транспортни разходи 
им предоставя такива карти. 
Но това изисква много добра 
организация между общинска, 
транспортна администрация и 
железница.

- Коя институция би се зае-
ла със създаването на така-
ва организация?

- Трудно е да се назове кон-
кретна институция. Нужен е 
експертен екип със специали-
сти, както от висшите учебни 
заведения, които се занимават 
с проблемите на мобилността, 
така и представители на бизне-
са. Но паралелно с нуждите на 
хората, трябва да се има пред-
вид къде ще се движи новият 
подвижен състав. Необходима 
е и ясна визия за всеки регион - 
каква текуща поддръжка може 
да се извършва там. В кои депа 
комплексно ще се правят ре-
монтите.

- Едно от намеренията на 
мениджърския екип на БДЖ 
е с предимство да се инвес-
тира във влакове, подходя-
щи за обслужването на по-
дългите линии към Варна и 
Бургас.

Разбирам, че става дума за 

основните фирмени политики, 
които могат да се провеждат. 
Едната е насочена към голе-
мите мегаполиси. Другата е 
към направленията, по които 
има по-интензивен трафик, 
в случая към морето. За да 
се отиде към втория вариант 
обаче, трябва да има единна 
национална транспортна схе-
ма, която вече години наред 
по необясними причини се из-
бягва да се приеме. Отново ще 
дам като пример Чехия. Там 
един и същи орган издава раз-
решителни и за автобусните, 
и за железопътните превози. 
Защото не може при силно кон-
курентен пазар да се инвести-
рат милиони във влакове и в 
същите часове и направления 
те да се дублират от автобуси. 
Ясно е, че такова положение 
изглежда абсурдно. Нека да 
има автобусен транспорт, но 
той да е алтернативен. Затова 
е необходимо да се направи 
проучването, за което вече го-
ворих, за да се знаят прибли-
зително предпочитанията на 
пътниците. То ще даде възмож-
ност и за по-точна прогноза, за 
по-детайлна преценка какви 
влакове да се закупят, според 
скоростта, която ще развиват и 
интереса на тези, които ще ги 
ползват. Защото за инвестиция 
в нови състави е нужна и со-
лидна икономическа обоснов-
ка, съобразена със сегашната 
демографска действителност 
- какъв е потенциалът и колко 
пътници ще се транспортират.

Експертът коментира

Услугата трябва да 
е предназначена 
за хората

Проф. Симеон Ананиев: 

Проф. Ананиев е завършил Техническия университет в София. Има 
магистърска степен по Икономика на транспортната фирма от ВТУ „Тодор 
Каблешков“ и докторска степен по Икономика и управление на транспорта от 
УНСС.
Първоначално работи като технолог в БДЖ - железопътен район София. 
След 1981 г. преминава през различни професионални и управленски 
равнища в отрасъла, а в момента преподава във  ВТУ Спедиция, статистика и 
управление на транспорта. В продължение на 4 години е изпълнителен 
директор на ИА „Железопътна администрация“. Една от професионалните 
му заслуги е стартирането на фериботната линия Варна - Кавказ. От 2018 г. е 
професор във ВТУ „Тодор Каблешков“. Председател е и на Асоциацията 
на българските железопътни превозвачи и Клъстер зелен транспорт. 
Основните сфери, в които работи, са интегрирани транспортни 
системи и инфраструктура, логистика и интермодални превози. 
С нестандартните си становища, свързани с настоящето и 
бъдещето на железницата у нас, често е предизвиквал остри 
критики. Но е убеден е, че са необходими модерни влакове 
и организация на движението, за да се създаде железопътен 
транспорт, отговарящ на съвременната действителност.

Разговорът проведе
Мая ДИМИТРОВА

4-10 април 2019   брой 12



6 1 - 16 януари 2019 г.  брой 1В СВОБОДНИЯ ЧАС

Телата ни изпращат сигнали 
за проблемите и заболявани-
ята, за които често нямаме 
представа, а езикът не е из-
ключение. Има много неща, 
които можете да разбере-
те за здравето си, съдейки 
само по него. Ето кои са те: 

Ягодово червено 

Това може да е индикатор, че 
страдате от недостиг на вита-
мини. Ако езикът ви е лъскав 
или ягодово червен означава, 
че нямате достатъч-но желязо 
или витамин В12. С течение 
на времето езикът ни може да 
стане по-гладък, защото вку-
совите рецептори се „изглаж-
дат“. В по-тежки случаи това 
може да е болез-нено, дока-
то пиете топли напитки или 
консумирате пикантни храни. 
Трябва да посетите лекаря си 
и да промените храненето си. 

Черна или кафява плака 

Черната или кафява плака по 
езика може да изглежда дос-
та плашещо, но в повечето 
случаи е само знак за лоша 
хигиена,тютюнопушене или пи-
ене на много кафе и черен чай. 
В резултат това води и до непри-
ятна миризма от устата и вку-
сови аномалии (трудности при 
различаването на вкусовете).
Първото нещо, което трябва да 
направите, е да се откажете от 
лошите навици, които причиня-
ват плаката и да миете не само 

зъбите, но и езика си всеки ден. 

Много бяла плака 

Бялата плака е знак за гъбична 
инфекция или кандидос. Тази 
плака се появява, когато гъбич-
ката Кандида албиканс расте 
усилено, но тя се намира в уста-
та на всеки здрав човек. Причи-
ната за размножаването й може 
да бъде прием на антибиотици, 
диабет, слаба имунна система 
или високо кръвно. Препоръ-
чително е да отидете на лекар. 

Набразден език 

Набразденият език може да 
бъде знак на остаряване – да, 
езикът също старее! Обичайно 
тези „пукнатини“ са безопасни, 
но ако не миете зъбите си добре, 
може да се развие инфекция, 
която да причини силна болка 
и парене. Проблемът се реша-
ва с лекарства. Ако зъбните ви 
импланти са поставени непра-
вилно, също има вероятност 
да развиете набразден език. 

Малки бели петънца 
по езика 

В повечето случаи тези петънца 
се причиняват от повишеното 
производство на клетки при хо-
рата, които пушат. Между 5 и 17 
процента от тези клетки могат 
да бъдат предракови. 
Ако не изчезнат до няколко 
седмици е важно да посетите 
лекар и да си направите необ-

ходимите изследвания.

 Червени петна и мехури

Червените петна и мехури, кои-
то не изчезват дълго време, 
могат да бъдат симптом на се-
риозно заболяване. Често са 
свързани с рак на езика. Трябва 
да посетите лекар незабавно. 

Парене 

Това е често срещано при жени 
в менопаузата и се причинява 
от хормоналните промени. Ако 
имате подобен проблем, посе-
тете лекаря си. Друга причина е 
използването на неправилната 
паста за зъби – някои хора имат 
алергия към съставките на 
най-разпространените марки. 

Подутини и трапчинки 

Това е рядко срещано, но не е  
опасно. Ако не изпитвате бол-
ка, не трябва да се тревожите. 

Болезнени места 

Ако имате болезнени места по 
езика, това е знак за млечница – 
болест, най-често срещана при 
децата, но 20 процента от въз-
растните също я развиват. Тези 
ранички са сигнал за стрес и 
слаба имунна система. Обичай-
но изчезват след две седмици, 
но ако това не се случи, препо-
ръчваме да посетите лекаря си, 
както и да си почивате добре и 
да се погрижите за здравето си.

9 неща, които езикът казва за здравето 
Лападът е бил познат още в античността и за него се 

носят цели легенди. Той бил предпочитан от римските 
войници, тъй като намалявал чувството им за жажда 
по време на военни походи. 

Още с пукването на пролетта лападът избуява в 
градините и залива нашия пазар. Богат на витамини 
и минерали, листният зеленчук се превръща в едно 
от най-ефикасните средства за борба с пролетната 
умора. Редовната му консумация пък от своя страна 
го превръща в едно от най-разпространените ядливи 
тревисти растения у нас. По количествено съдържа-
ние на витамини, минерали, белтъчини и въглехидра-
ти, както и без никакво наличие на мазнини, лападът 
заедно с копривата и спанака се превръща в един от 
най-здравословните зеленчуци. В химичния състав на 
лапада влизат: витамините А, В1, В2, В3, В6, В9, С, Е 
и К; белтъчини, въглехидрати, флавоноиди, целулоза, 
дъбилни вещества, етерично масло, антрахинонови 

съединения; минерални соли на желязото, калия, кал-
ция, натрия и фосфора; яблъчна, оксалова и лимоне-
на киселина.Елементът желязо превръща зеленчука 
в добро помощно средство при лечение на анемия, а 
антрахиноновите съединения оказват благоприятно 
действие при лениви черва. Богатото съдържание на 
хлорофил превръща лапада в универсално средство 
в борбата с рака. В народната медицина той се из-
ползва като лечебно и профилактично средство при 
диабет, заболявания на черния дроб, жлъчката и зат-
лъстяване. Консумацията на лапад спомага за пони-
жаването на кръвното налягане, подобрява апетита и 
храносмилането, а отвара от лапад помага при възпа-
ления в устната кухина.  
В традиционната българска кухня лападът най-често 

се приготвя на супа, готви се с яйца или с баница.

Сега е идеалното време да 
направите генерално пре-
подреждане и освежаване, 
да изхвърлите ненужните 
неща, да приберете зимните 
обувки и дрехи и да извади-
те пролетните.

Подреждането на гардероба е 
може би най-сериозното пре-
дизвикателство, което отнема 
и най-много време. Сортирай-
те дрехите си, махнете тези, 
които са ви вече излишни. 
Можете да ги изхвърлите или 
по-добре – ако са запазени и 
чисти, да ги дарите на хора, 
които биха имали нужда от тях. 
Останалите изперете, сгънете 
и приберете за следващия сту-
ден сезон.
Подобни „чистки“ на гарде-

роба са много полезни, за да 
видим с какви точно дрехи раз-
полагаме. Понякога, улисани в 
забързаното ежедневие, полз-
ваме една част от наличното 

в гардероба ни, съсредоточа-
ваме се върху най-удобното 
и може съвсем спокойно да 
забравим, че имаме и други 
дрехи.
С обувките положението е съ-

щото – огледайте добре зимни-
те боти и ботуши, ако се нала-
га ги занесете на поправка при 
обущар, сложете им хартия 
вътре, за да не си загубят фор-
мата и ги приберете.
Подредба трябва да има и в 

кухнята. Изчистете шкафовете, 
проверете срока на годност на 
подправки и продукти, изхвър-
лете излишните неща.
Няма как да има пролетно по-

чистване без да се изперат или 
сменят пердетата. Именно те 
са в състояние да внесат неве-
роятен уют и свежест в дома.
Цветята са другият прекрасен 

начин да внесете пролетно на-
строение вкъщи. Без значение 
дали са в саксия или във ваза 
с вода, цветята създават пре-

красно настроение и очарова-
ние на дома ви.
Има най-разнообразни начи-

ни да освежите дома си и да 
му предадете пролетен облик. 

Дали ще е с повече цветя, смя-
на на покривки и вази, прена-
реждане на някои предмети 
или слагането на нови аксесо-
ари, изборът е ваш.

Важното е накрая да се чувст-
вате удовлетворени от себе си 
и с удоволствие да посрещне-
те един от най-големите хрис-
тиянски празници – Великден.

Да внесем пролетно настроение в дома си
Пролетната умора не трябва да ви попречи да направите пролетно почистване на дома си.

Лападът
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Не забравяме да проверим 
срока на годност на млякото. 
Знаем и колко време издър-
жат козметичните продукти. За 
съжаление, не обръщаме вни-
мание на онези вещи в нашата 
къща, които ползваме много 
повече, отколкото би трябвало.

В спалнята
Възглавници – 2-3 години
С времето която и да е възглав-
ница се превръща в дом на ака-
ри. Освен това губи формата си 
и това може да доведе до сери-
озни болки във врата.
Пантофи – 6 месеца
Пантофите са идеални за раз-
пространението на гъбични ин-
фекции. Съответно трябва да 
ги перете колкото се може по-
често.

В банята
Гъба – 2 седмици; Кисе – 6 
месеца
Гъбите и кисето са развъдници 
на гъби и мухъл. Естествените 
и синтетични продукти от този 
тип могат да бъдат варени в 
гореща вода. По този начин ще 
убиете бактериите, развиващи 
се в тях.
Хавлия – 1-3 години
Мокрите хавлии са перфектни 
развъдници на бактерии. Дори и 
да ги перете постоянно, няма да 
успеете да се преборите с тях.
Четка за зъби – 3 месеца

Разбира се, четката за зъби 
трябва да се смени, веднага 
след като четината по нея се из-
хаби. Не е лошо да си купите и 
нова, ако сте изкарали настин-
ка или грип. В противен случай 
рискувате да се заразите отно-
во.

Тоалетката
Четка за коса/гребен – 1 годи-
на
Не забравяйте, че трябва да ги 
почиствате добре поне веднъж 
седмично. Ако пък четката ви е 
с естествен косъм, това означа-
ва да я сменяте на 7-8 месеца.
Парфюм, дезодорант, тоалет-
на вода – 1-3 години

Парфюмите и дезодорантите 
съдържат есенции, които траят 
3 години, когато се съхраняват 
затворени и 2, когато се отворят. 
Тоалетната вода пък – 4 години, 
когато е затворена и 2 – когато 
се отвори.

В детската стая
Биберон – 2-5 седмици
Бибероните от латекс трябва 
да се подменят независимо от 
това колко често се ползват или 
как изглеждат на външен вид. 
Материалът, от който са изра-
ботени, се разпада лесно, а в 
пукнатините могат да се развъ-
дят микроби.

Детските автомобилни 
седалки – 6-10 години
С времето качеството на пласт-
масата и пяната се влошава. 
Седалката губи формата си и 
вече не предпазва детето. До-
бра идея е при това положение 
да купите нова, отколкото да из-
ползвате старата.

В гардероба
Сутиен – 1-2 години
Щом сутиенът изгуби формата 
си или своята еластичност, ста-
не твърде голям, особено ма-
лък или неудобен, най-добре е 
да го изхвърлите.
Обувки за джогинг – 1 година
След като сте пробягали 300-
350 км със своите маратонки, 

подложката им започва да се 
влошава, което означава, че 
върху ставите ви се оказва по-
голям стрес.

В кухнята
Подправки – 1-3 години
Подправките губят вкуса си и 
аромата си с течение на време-
то. Смлените не трябва да бъ-
дат съхранявани за повече от 6 
месеца.
Брашно – 6-12 месеца
Доброто брашно може да бъде 
съхранявано в рамките на 6 
месеца. Първокачественото – 1 
година.

В килера
Пожарогасител – 15 години
Ако по пожарогасителя има ка-
квито и да е следи от наранява-
не (например пукнатина в мар-
куча), най-добре го подменете 
или занесете на ремонт.
Разклонител – 1-2 години
Трябва да сте наясно, че по-
добни предмети имат капаци-
тет. Ако сте го надвишили, това 
може да ви създаде сериозни 
проблеми, включително да до-
веде до пожар.
Дезинфектанти – 3 месеца
След този период губят ефек-
тивността си.
Препарати против комари – 2 
години
След този период вече не 
действат както би трябвало.

Предмети от бита, за които не 
подозираме, че имат срок на годност

Етикетът означава да се държите кра-
сиво. За съжаление, много хора смя-
тат, че спазването на правилата на 
етикета е нещо нередно, смятайки ги 
за характерна черта на класни есте-
ти, които са далеч от реалния живот.
В действителност, основните прави-
ла на етикета са доста прости. Това 
са култура на речта, учтивост, чист 
външен вид и контрол над емоциите.
Ето някои от правилата за етикет, 
които всеки уважаващ себе си чо-
век  трябва  да  знае  и  спазва
- Ако кажете: "Каня Ви", това означава, 
че вие плащате. Може да кажете: "Нека 
да отидем на ресторант" и в този слу-
чай всеки плаща сам за себе си. Ако 
мъжът предлага да плати сметката на 
една жена, тя вероятно ще се съгласи.
- Никога не се отбивайте при някого без 
първо да се обадите. Ако някой дойде 
да ви види без предупреждение, може 
да ви хване по пижама или с ролки на 
косата! Една британска дама казва, 
че когато неканени гости се появят на 

прага й, тя винаги си обува обувките 
и грабва шапка и чадър. Ако гостът й 
е приятен, тя възкликвала: "Току що 
влизам!" Ако не, въздъхвала и каза-
ла: "Ах, колко жалко, тъкмо излизам".
- Не канете дама на среща, ако 
имате намерение през цялата ве-
чер да говорите по телефона или 
да си пишете смс-и с приятели.
- Един мъж никога не носи чантата на 
жена. Въпреки това, той може да вземе 
палтото й, за да го даде на гардероба.
- Ако се разхождате с някого и спътникът 
ви поздрави човек, когото не познавате, 
вие също трябва да го поздравите.
-  Повечето хора смятат, че единстве-
ният правилен начин за ядене на суши 
е с помощта на пръчици за хранене. 
Зависи. Мъжете, за разлика от жени-
те, могат да ядат суши с ръцете си.
- Обувките ви винаги трябва да са чисти.
- Избягвайте безсмислените разго-
вори по телефона. Ако имате нуж-
да да поговорите с някого, по-до-
бре се срещнете с него лично.

- Ако някой ви обиди, не му връщай-
те услугата. Не падайте до негово-
то ниво. Просто се усмихнете и на-
пуснете невъзпитаната компания.
- 

Мъжът винаги трябва да ходи от лявата 
страна на жената. Военните са един-
ственото изключение, тъй като те трябва 
винаги да бъдат готови да поздравят.
- Девет неща трябва да пазите в тайна: 
възраст, богатство, семейни скандали, 
религия, медицински проблеми, любов-
ни афери, подаръци, честта и позора.
- В киното, театъра или концертна-
та зала трябва да стигнете до мяс-

тото си, движейки се с лице към 
седящите. Мъжът минава пръв.
- Един мъж никога не трябва да докосва 
една жена без нейно разрешение. Това 
означава, че е неприемливо да държи 
ръката ѝ, да я докосва по време на раз-
говор или да хваща ръката ѝ над лакътя 
(освен ако не ѝ помага да влезе или 
слезе от кола или да пресече улицата).
- Един добре възпитан мъж вина-
ги трябва да демонстрира правил-
ното отношение към една жена.
- В присъствието на жената, мъжете мо-
гат да пушат само с нейно разрешение.
- Уважавайте тайната на кореспон-
денцията. Родителите не трябва да 
четат писмата на децата си. Двойките 
трябва да показват същото уваже-
ние един към друг. Пребъркването на 
джобовете в търсене на любовни бе-
лежки и писма е изключително грубо.
- Не се опитвайте да гоните модата. 
По-добре да носите нещо хубаво, 
дори и да не е на мода, отколкото да 
изглеждате ужасно в чисто нов костюм.

Правила за етикета и доброто поведение
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Езикът на приборите
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Цени за реклама
За контакти: 

Мая Димитрова
0889 41 30 03

maya02@abv.bg
bdz@bdz.bg

Световна съкро-
вищница на им-
п р е с и о н и з м а . 
Така наричат 
парижкият му-

зей Орсе, който е открит на 
1 декември 1986 г. в рекон-
струираното здание на би-
вша железопътна гара, раз-
положена на левия бряг на 
река Сена в началото на XX 
век. Там са изложени твор-
би на френското изкуство от 
периода 1848 - 1914 г., вклю-
чително картини, скулптури, 
декоративни изделия и фо-
тографии. Тази колекция на 
произведения на импреси-
онисти е сред най-богати-
те в света. Така музейната 
експозиция се явява свърз-
ващо звено между Лувъра 
и Центъра за съвременно 
изкуство и култура „Жорж 
Помпиду” в Париж. 
Предисторията на Музея 
Орсе е дълга и твърде лю-
бопитна. От 1782 г. до 1788 
г., все още незастроеният 
район на Париж, където по-
късно ще се появи железо-
пътната гара, се заселва и 
променя напълно. Изникват 
жилищни райони, буржоаз-
ни имения и много знакови 
за парижани обекти. 
Един от тях е хотел „Дьо 
Салм”, който се превръща в 
любимо място на френската 
аристокрация. 
През 1810 г. Наполеон ре-
шава да построи в района 
и здание за министерство-
то на външните работи. 
Впоследствие в него се 
помещават контролно-ре-
визионното управление и 
Държавния съвет на страна-
та. Изградената сграда е ог-
ромна и прилича на римски 
дворец. Тя става известна 
като Дворецът на Орсе, на-
речена на името на близкия 
град, намиращ се на 20 ки-
лометра югозападно от цен-
търа на френската столица.
Уви, по време на Париж-
ката комуна дворцовият 

комплекс е опожарен от 
комунарите. От него оста-
ват само руини и мястото 
потъва в забрава до 1898 г. 
Междувременно от оранже-
риите на разположените в 
съседство аристократични 
имения вятърът довява се-
мена на екзотични растения 
и в терена наоколо се оф-
ормя великолепна градина. 
Тя е описана в едно от тога-
вашните парижки списания: 
„Мои приятели се спряха на 
входа на изгорялото зда-
ние и удивено разглеждаха 
растителността, покрила 
всичко за тези 17 години. - 
Навсякъде имаше гъстала-
ци, непроницаеми дори за 
светлината. Мъх, покрива-
ше пиластрите на останки-
те на сградата, снопчета от 
гъста трева се подаваха от 
пукнатините. Импровизира-
ната девствена гора беше 
пораснала през подовите 
плочи, а оцелелите каменни 
стълби изглеждаха като кра-
сиви древни руини” – четем 
в материала на един от ав-
торите на изданието.
Дълго време съдбата на ос-
танките от стария дворец 
остава неясна. Обмисля се 
дали да бъде възстановен и 
върнат към живот. Има идея 
на мястото да се построи 
музей на декоративното из-
куство, за който през 1880 
г. скулптурът импресионист 
Огюст Роден дори получа-
ва поръчка за „Вратата на 
ада” (оригинал, който днес 
е в музея Орсе). Но по нас-
тояване на Орлеанската 
железопътна компания на 
парцела, закупен от же-
лезницата, е изградена жп 
гара. С появата й се цели да 
бъде подобрена транспорт-
ната комуникация с центъ-
ра на града в навечерието 
на предстоящото Световно 
търговско-индустриално из-
ложение през 1900 г., което 
се домакинства от Париж. 
Чрез нея се дава възмож-

ност на гостите на града, 
идващи от югозапад, да сти-
гат по-лесно до основните 
палати на експото.
Строителните работи започ-
ват през пролетта на 1898 
г. и са завършени в рекорд-
но кратки срокове. На 14 
юли 1900 г. гара Орсе (Gare 
d‘Orsay) и придадения към 
нея хотел са тържествено 
открити. Комплексът е про-
ектиран от френския архи-
тект Виктор Лалу, подпо-
маган от колегите си Емил 
Бернар и Люсиен Магне. 
Той си поставя за задача 
да превърне гаровите по-
мещения в „по-удобни и 
пищно украсени” от обикно-
вено приетото. Резултатът 
от работата му е красноре-
чиво описан от художника 
Едуард Детайл: „Зданието 
е толкова прекрасно, че се 
асоциира с музей на изящ-
ните изкуства”.
Сградата е проектирана 
като метална конструкция 
с каменна фасада в църко-
вен стил. Външният ѝ вид 
е повлиян от елегантната 
архитектура на заобикаля-
щите я сгради, между които 
и Лувъра. Интериорът е в 
стил модернизъм и се със-
тои от портал, предверие и 
голяма зала с дължина 138 
метра и височина 32 метра. 
В архитектурата са съчета-
ни красивата естетика на бо 
арт стила с най-модерните 
за онова време технологии. 
Сред тях са хитовите за 
времето си асансьори, еска-
латори и рампи за багаж.
Обстоятелството, че е пред-
видена да обслужва модер-
ните влакове, задвижвани 
от електрическа тяга, а не 
бълващите пара и дим те-
хни „събратя”, позволява на 
архитектът да се развихри 
още повече. Той напълно 
покрива със стъкло прос-
транството над чакалните и 
си дава значителна свобода 
при декорирането.     

Маршрути

Орсе - от гарата до 
„съкровищницата на импресионизма”
Или как един парижки железопътен терминал се нареди сред най-посещаваните музеи на 

изкуството в света

4-10 април 2019   брой 12

Над 300 работници работят по изгражда-
нето на гарата.

 Заради великолепието жп терминала се асоциира с 
музей на изкуството от началото на миналия век

Днешният музей Орсе в миналото 
е бил знакова железопътна гара


