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СОФИЙСКОТО МЕТРО СОФИЙСКОТО МЕТРО 
ще порасне с още 17 км ще порасне с още 17 км 
до 2020 г.до 2020 г.

на стр. 5

На стр. 4

За България е важно да бъдат изградени изцяло 
трансевропейските коридори, пресичащи терито-
рията й.  Започнатите още през първата година 
на ОП „Транспорт“ трябва да продължат и да се 
завършат, заяви зам.-министърът на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията 
Петър Киров по време на Деветата национална 
конференция „Стратегическа инфраструктура 
България 2014“, която се проведе в София.

Тя се организира в момент, когато приключва 
първата Оперативна програма, от която догово-
рените средства ще бъдат окончателно доусвоени 
през тази и следващата година. Страната ни вече 
е представила в Брюксел и приоритетните си 
проекти, които възнамерява да изпълнява меж-
ду 2014 г. и 2020 г., когато приключва вторият 
програмен период „Транспорт и транспортна 
инфраструктура“ (ОПТТИ).

„ХОЛДИНГ БДЖ“ ЕАД „ХОЛДИНГ БДЖ“ ЕАД 
ЩЕ СЪЗДАВА ЩЕ СЪЗДАВА 

ДРУЖЕСТВО ЗА РЕМОНТДРУЖЕСТВО ЗА РЕМОНТ

РИЛСКАТА РИЛСКАТА 
ЖЕЛЕЗНИЦА ЖЕЛЕЗНИЦА 

НАКЪДЕ СЛЕД НАКЪДЕ СЛЕД 
ЖП НАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА В КРИМ?ЖП НАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА В КРИМ?

Още в края на миналата година 
беше отчетено, че от всички 

секторни програми, по които до този 
момент се отпускани европейски 
пари, най-успешна е транспортна-
та. Според зам.-министър Петър 
Киров, след като е договорен целият 
наличен финансов ресурс са раз-
платени 2,2 млрд. лв. Благодарение 
на доброто сътрудничество между 
управляващия орган, бенефициенти 
и изпълнители, в страната до сега са 
модернизирани 260 км жп линии, а 
над 140 км автомагистрали са въве-
дени в експлоатация“, допълни той. 
Повод за оптимизъм за бъдещото 
развитие на инфраструктурата дават 
и възможностите за финансиране 
през втория програмен период на 

Оперативната програма. Сигурно 
е, че ще бъдат осигурени около 1,9 
млрд. евро. Допълнително секторът 
може да кандидатства за около 350 
млн. евро от новия Инструмент за 
свързаност на Европа, съобщи още 
заместник-министърът. Независимо, 
че като цяло средствата от Брюк-
сел са намалени, през следващия 
програмен период страната ни ще 
разполага с най-много европейски 
пари именно в транспорта, комен-
тира той. До 2020 г. в него ще могат 
да се инвестират над 1,6 млрд. евро.

Докато течаха различните панели 
на конференцията, представителите 
на бизнеса и на държавата потърси-
ха общи точки в бъдещата си работа. 
От позиция на първите, европей-

ското правило да не се извършват 
авансови плащания, което трябва 
да се спазва през втория програ-
мен период, ще затрудни фирмите. 
Едновременно НК „Железопътна 
инфраструктура“, според европей-
ските правила, остава приходоносна 
компания и затова сама ще продъл-
жава да дофинансира проектите 
си, което също създава поводи за 
притеснения. Едва в средата на 
годината ЕК ще ги одобри и тогава 
ще се изясни последователността 
на строителството.

Други предизвикателства са 
отчужденията. Те остават проблем 
както за строителите, така и за бе-
нифициентите. В повечето случаи 

Един от обсъжданите въпроси на последния Об-
ществен съвет в сектор „Железопътен транспорт” бе 
възможността за създаване на дружество за извършване 
на ремонтните дейности на локомотивите, собственост 
на „Холдинг БДЖ“ ЕАД. То ще бъде изградено с учас-
тието на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, „БДЖ 
– Товарни превози“ ЕООД, а при необходимост в него 
ще участват и частни фирми, които разполагат със 
специализирано оборудване за извършване на такъв 
вид дейност. Заместник-министър Петър Киров, който 
ръководеше съвета подчерта, че чрез създаването му 
ще се повиши безопасността на железопътните превози, 
което е основен приоритет за Министерството на транс-
порта, информационните технологии и съобщенията.

Първоначално дружеството ще извършва само 
основните ремонти по локомотивите, а след това ще 
поеме малките и средни ремонти, както и ежедневна-
та техническа поддръжка. Изпълнителният директор 
на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, Християн Кръстев обясни, че 
целта е след време новосъздаденото предприятие да 
извършва ремонти и на частни локомотиви, собстве-
ност на български фирми и на компании от региона. 
Представителите на синдикалните, браншовите и 
неправителствените организации, участващи в съвета 
също подкрепиха идеята. 

Бяха обсъдени и предложения за промени в На-
редбата за проектиране и строителство на жп линии, 
гари, жп прелези и други елементи на железопътната 
инфраструктура.
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Китай ще произведе Китай ще произведе 
691 локомотива за ЮАР691 локомотива за ЮАР

Китайските желе-
зопътни производи-
тели CSR Zhuzhou 
Electric Locomotive и 
CNR Rolling Stock SA 
ще доставят 691 ло-
комотива на Transnet 
freight rail – държавният 
товарeн жп превозвач 
на ЮАР. Сключените с 
карго оператора договори са на обща стойност 3 млрд. долара 
и предвиждат първият от тях да му предаде 459 електрически 
локомотива, а вторият – 232 дизелови. 

Контрактите са част от реализацията на 7-годишен план за 
модернизация на южноафриканските железници и жп мрежа. 
Китайските производители извоюваха изпълнението на близо 60 
процента от програма (оценявана за 4,7 млрд. долара) за обно-
вяване на товарния локомотивен жп флот на ЮАР. Тя предвижда 
закупуване на 1 164 нови единици тягов състав. За доставчици 
на останалата техника по нея са избрани два северноамери-
кански жп концерна – канадският Bombardier Transportation SA 
и американският General Electric SA Technologies. Те трябва да 
осигурят на Transnet freight rail съответно 240 електрически и 
233 дизелови локомотива. Това е най-голямата поръчка за тягов 
подвижен състав, правена някога в историята на Южна Африка.

Чрез новите локомотиви от Transnet freight rail се надяват 
да успеят да увеличат общите обеми на превозваните товари 
от настоящите 82,6 до 170 млн. тона през 2019 г. Голяма част 
от производството на китайската техника ще бъде организира-
но на територията на ЮАР. CSR Zhuzhou Electric Locomotive 
вече има изграден завод в страната. Той бе построен след като 
през октомври 2012 г. държавният карго превозвач заяви на 
компанията 95 електролокомотива. Вероятно, предвид големия 
мащаб на проекта за модернизация, сега ще се наложи да бъде 
изградена и друга производствена база. Това ще има значителен 
социално-икономически ефект за Южна Африка. Ще бъдат транс-
ферирани нови технологии, обучени специалисти и създадени 
много работни места. 

Френските железничари Френските железничари 
ще пътуват преференциалноще пътуват преференциално

Служителите на 
френските държавни 
железници (SNCF) ще 
получат правото да пъ-
туват с влаковете на 
компанията безплатно 
или с голямо намале-
ние. До около месец 
предстои ръководството 
на дружеството да взе-
ме решение кой от двата варианта да одобри. В момента текат 
преговори с профсъюзите и с персонала.

Възможността френските железничари да ползват жп транс-
порта с преференции е заложена в декрет, издаден още през 
1938 г. Той регламентира професионалната дейност. На негова 
основа профсъюзите искат да издействат това право за заетите 
в националния жп превозвач на Франция.

Обновяването на лондонската Обновяването на лондонската 
метролиния Piccadilly е под въпросметролиния Piccadilly е под въпрос

Планираната за тази 
година реконструкция 
на т.нар. „тъмносиня” 
линия Piccadilly на лон-
донския метрополитен 
може да бъде отложена 
заради липсата на пари. 
Началото на строител-
ните работи по нейното 
обновяване вече тряб-
ваше да е дадено, но 
заради дефицита в бюджета, те все още се задържат.

Трасето (с дължина 71 км и 53 станции) е четвъртото по 
натовареност в подземната железница на британската столица 
и годишно по него се превозват над 210 млн. пътници. То е в 
експлоатация още от 1906 г. и въпреки периодичните ремонти, 
отдавна се нуждае от по-мащабна модернизация. Предвиждаше 
се тя да започне още през 2010 г., но заради липсата на доста-
тъчно финансиране неколкократно беше отлагана.

Страницата подготви: Ивайло ПАШОВ

DEUTSCHE BAHN ДАВА ПРЕВЕС DEUTSCHE BAHN ДАВА ПРЕВЕС 
на немския език пред английския  на немския език пред английския  

ЕС ИНИЦИИРА ЕС ИНИЦИИРА 
ПРОЕКТ ПРОЕКТ 

за повишаване ефективността за повишаване ефективността 
на железницитена железниците
Транспортният съвет на Ев-

ропейския съюз инициира 
проект, в който в партньорство 
с бизнеса да се проведе изслед-
ване на жп пазара в Общността, 
за да се подобри неговата кон-
курентоспособност. Той носи 
името Shift2Rail и се оценява за 
920 млн. евро.

Инициативата е насочена към 
увеличаване на пропусквателна-
та способност на железопътната 
инфраструктура на ЕС, към 
повишаване на надежността и 
точността на влаковете, подо-
бряване качеството на услугите 

в сектора и намаляване на разхо-
дите за обслужване на подвижния 
състав и жп мрежата. Предвижда 
се да бъде осъществена в тясно 
сътрудничество с много водещи 
машиностроителни и инжене-
рингови компании. Такива като 
европейските гиганти Alstom, 
Thales и Siemens. На тях се раз-
чита да предложат иновационни 
разработки (напр. нови техни-
чески системи и композиции с 
по-голяма вместимост), които да 
помогнат това да се осъществи.

Изпълнението на програмата 
е разчетено за 6-годишен период 

с начало през 2015 г. Очаква се 
през април т. г. Европарламентът 
да се произнесе положително за 
програмата, а през юни Транс-
портният съвет да я утвърди 
официално.

Около 450 млн. евро от бю-
джета за осъществяването на 
Shift2Rail ще бъдат отпуснати от 
Евросъюза. Останалите 470 млн. 
евро ще постъпят от държавния 
сектор на страните членки на 
общността. За сравнение в пери-
ода 2007 - 2013 г. ЕС е инвестирал 
в проучвания на жп сектора 155 
млн. евро.

Германските държавни же-
лезници (Deutsche Bahn) нама-
ляват информационните аудио 
съобщения на английски език 
във влаковете и по гарите в 
страната. Решението е взето във 
връзка с многобройните жалби на 
пътници, раздразнени от силния 
немски акцент в тях.

Досега всяко обявление на 
немски задължително се дуб-
лираше и на езика на Шекспир. 
Включително благодарностите 

към пътниците, че използват 
услугите на Deutsche Bahn. За-
напред на английски ще звучи 
само по-важната за пасажерите 
информация. В допълнение на 
това на служителите на герман-
ската железница е раздаден спе-
циално разработен речник, който 
да им помага да комуникират с 
клиентите без излишна употреба 
на англицизми.

Германският жп монополист 
бе определен за „Пазител на 

немския език за 2013 г.” Повод 
за това стана стремежът на 
дружеството да използва в ин-
формационните си съобщения 
редица типични немски термини, 
вместо далеч по-популярните им 
английски еквиваленти (напр. 
Service Point, Flyer и т.н.). Гене-
ралният директор на Deutsche 
Bahn Рюдигер Грубе заяви, че 
лично се е ангажирал да съблю-
дава за по-широката употреба на 
немските думи.
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След проведения в средата на март референдум сред жи-
телите на Кримския полуостров на географската карта на 
Европа се появи нова независима държава - Република Крим. 
Макар призната засега само от Русия и подкрепена гласно 
единствено от Венецуела, Афганистан и Сирия, процесите 
по изграждане на нейната държавност вече са факт. И един 
от тях е национализацията, която на свой ред доведе до 
раждането на една нова европейска железница – Кримската.

ПЕРСПЕКТИВИ

НАКЪДЕ СЛЕД НАКЪДЕ СЛЕД 
ЖП НАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА В КРИМ?ЖП НАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА В КРИМ?
На заседание от 26 март 

парламентът (Държавния 
съвет) на младата република 
реши да бъдат национализирани 
всички бивши украински държав-
ни предприятия, разположени на 
полуострова. В резултат бяха 
одържавени стотици компании, в 
т.ч. пристанища, летища, заводи 
и жп транспорта. Властите обяви-
ха преобразуване на Кримското 
отделение на Приднестровската 
железница в държавното пред-
приятие „Крымская железная 
дорога”. То бе учредено на базата 
на „наследеното” жп имущество. 
Под управлението му преминаха 
всички дружества, учреждения 
и организации от железопътния 
сектор на кримска територия. 
Същото получи стратегически 
статут, за да не може да бъде 
ограничавано по отношение на 
енерго- и топлоснабдяването и 
други видове важни за дейността 
му суровини и материали.  

Създадоха се също три дър-
жавни промишления жп предпри-
ятия – Симферополско, Джанкой-
ско и Красноперекопско. В техния 
състав бе включена собстве-
ността на бившите едноименни 
филиали на Киев-Днепровското 
промишлено жп дружество. Тези 
компании са ангажирани с оси-
гуряване на товарните превози, 
маневрените работи и доставката 
на вагони. Всички работници от 
железопътната сфера в Крим 

бяха преназначени в новосъз-
дадените дружества.

Каква ще е по-нататъшната 
съдба на новата Кримска желез-
ница? Според специалистите ще 
я определят съвкупност от факто-
ри, но основно ще зависи от по-
мощта на Русия. Важно значение 
за бъдещето й ще имат сроковете 
за планираното построяване 
на авто-железопътен мост през 
Керченския проток, който ще 
свърже полуострова с южната 
част на Руската федерация. Той 
би позволил директни превози на 
хора и товари помежду им, без да 
преминава през континенталната 

Карта с жп мрежата на Кримската 
железница

Проектът за авто-железопътен мост през Керчен-
ския проток

Железопътен мост или подводен тунел между полуострова и южната 
част на Русия ще позволи директните пътнически и товарни превози

част на Украйна. В момента пряк 
транспорт на пътници, карго и 
автомобили е възможен само 
чрез фериботите, които плават 
през широкия 4,5 км пролив. До 
въвеждането на съоръжението 
в експлоатация кримският жп 
оператор ще регистрира свиване 
в превозите на пътници и товари 
на големи разстояния. Това ще 
рефлектира върху приходите на 
компанията, чиято дейност дото-
гава ще е ограничена основно 
на територията на републиката.

Идея да се изгради такова мо-
стово съоръжение през протока 
има още от края на съветската 
ера. Ала заради голямата му 
стойност и икономическата криза, 
все не се осъществява. Нов жи-
вот й бе вдъхнат през декември 

Кримските власти се надяват руските железници да им помогнат да 
модернизират жп мрежата на полуострова

м. г., когато Русия и предишното 
украинско правителство на вече 
сваления украински президент 
Виктор Янукович се споразумяха 
да дадат ход на проекта. След 
анексирането на Крим Москва е 
още по-твърдо решена. Лично ру-
ският президент Владимир Путин 
потвърди, че ще бъде изпълнен и 
разпореди на Министерството на 
транспорта да се заеме с това. 

Седем руски компании вече са 
заявили желание да разработят 
технико-икономическа обосновка 
на проекта. За нея предстои да се 
проведе конкурс и победителят 
трябва да бъде обявен до 1 ноем-
ври т. г. На база на разработката 
предстои да се реши какъв тип да 
е моста и да се вземат конкретни 
решения за неговото проектиране 
и изграждане. 

Руският министър на транс-
порта Максим Соколов оцени 
стойността на проекта най-малко 

за 50 млрд. рубли (1,4 млрд. 
долара), а срокът за осъщест-
вяването му определи поне на 
3 години и половина. Той каза, 
че се проучва и алтернативна 
възможност за прокарване на 
жп тунел под морското дъно. 
Руските железници вече заявиха, 
че са готови да вземат участие и 
в двата проекта.

Властите в Крим разчитат на 
по-скорошно изграждане на някое 
от съоръженията през Керченския 
пролив. Въвеждането в експлоа-

тация на моста 
или тунела би 
стимулирал о 
развитието на 
жп комуникаци-
ите на полуос-
трова. Приори-
тетно например 
би възникнала 
необходимост-
та от изгражда-
не на второ жп 
платно по лини-

ята Керч – Джан-
к о й  ( С е ве р е н 

Крим) и нейното цялостно елек-
трифициране. Ще стане нужно 
да се премине от постоянен към 
променлив ток и по електрифи-
цираните жп участъци Джанкой 
– Симферопол – Севастопол и 
Симферопол – Евпатория. 

Паралелно с това трябва да 
се реши проблемът с остарелия 
и в лошо техническо състояние 
подвижен състав на Кримската 
железница. В момента тя раз-
полага с 30 електролокомотива 
ВЛ8, произведени в периода 1959 
– 1967 г., а вагоните на всичките 
й 17 електрически влака, обслуж-
ващи Крим, са излезли от завода 
през 1960 – 1962 г. С други думи 
– почти музейни са. От 22-ата 
дизелови локомотива в жп парка 
й само 8 са в ход, но едва 5 рабо-
тят относително безпроблемно. 
Надеждите за излизането от тази 
задънена улица и обновяването 

на жп парка отново се възлагат 
на Москва.

Засега руските железници 
нямат инвестиционна програма 
по отношение на Кримската 
железница. Но това по всяка 
вероятност скоро ще се промени, 
предвид обещанията на руския 
президент и правителството. Те 
се ангажираха да подкрепят ико-
номическото развитие на новата 
република и да улесняват живота 
на сънародниците си, които при-
познаха Русия като своя родина, 
а не Украйна. 

Всъщност, проблемите на 
Кримската железница могат да 
се решат кардинално още до-
година. Според заявление пред 
медиите на руския транспортен 
министър, направено през по-
следната седмица,  през 2015 г. 
тя може да стане собственост на 
„РЖД”. По думите му вече е взето 
принципно решение по въпроса. 
В настоящия преходен период 
двете компании ще си взаимо-
действат активно, а впоследствие 
кримското жп имущество ще 

стане руска собственост.
Интересно е да отбележим, 

че въпреки разразилата се во-
енно-политическа криза около 
обявяването на независимостта 
на Крим, пътническите и товарни-
те жп комуникации между двете 
държави не са прекъсвали. В 
пиковите моменти на напреже-
нието за кратко бяха анулирани 
само жп рейсовете между Киев 
и Крим. Към днешна дата по 
това направление ежедневно се 
изпълняват пътнически превози 
от 4 двойки влакове. Движението 
им е по график, с изключение 
на малки закъснения, свързани 
с паспортния контрол и провер-
ките по границата. До младата 
република на полуострова през 
украинска територия всекидневно 
преминат транзитно и три компо-
зиции на „РЖД”.

Ивайло ПАШОВЖелезопътният флот на Крим е на почтена възраст
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продължават дълго, защото често 
се оспорват в съда и допълни-
телно забавят изграждането на 
инфраструктурата, подчерта 
Несим Примо, ръководител отдел 
„Мониторинг“ в НК „ЖИ”. „За да 
се спазят сроковете за изпълне-
ние на проектите, е необходимо 
да се справим с дългия процес 
на подготовка и провеждане на 
процедурите за избор на из-
пълнители, особено когато има 
обжалване. Прекалено много 
време отнемат процедурите за 
съгласуване. Често общините 
добавят нови изисквания, които 
не са предвидени по проекта, 
а това води до допълнително 
време и средства. Постигането на 
високо качество при изпълнение 
на проектите е основна цел за 
компанията. Задължително изис-
кване е оперативна съвместимост 
на изгражданите железопътни от-
сечки с железопътната система на 
Европейския съюз. Прилагането 
на ТСОС при проектиране и стро-
ителство на железопътни линии 
може да доведе до облекчаване 
на някои изисквания и оттам до 
намаляване на инвестиционната 
стойност на проектите. Но това 
ще стане възможно, ако бъдат на-
правени промени в нормативната 
уредба, свързана с железопътния 
транспорт. С изпълнението на 
всички планирани проекти и 
въвеждането на нови системи за 
управление и технологии ще се 
подобрят условията, при които 
се използва жп инфраструкту-
рата“ – коментира проблемите 
Несим Примо.

Допълнителни затруднения 
създават и археологическите про-
учвания по трасетата, подкрепи 
го Стоян Братоев, изпълнителен 
директор на „Метрополитен“ 
ЕАД. Новата програма ОПТТИ 
акцентира върху подобряване 
на качеството на услугите, ино-
вациите и повишаване на без-
опасността. Дори за отсечките, 
където е предвидена не модер-
низация, а само рехабилитация 
се планират средства за ERTMS 
и GSMR. Според проф. д-р Нико-
лай Михайлов сега е необходимо 
подробно да се анализира пър-
вият програмен период, за да се 
направят необходимите изводи 
от него. Той обърна внимание, че 
Турция вече строи трети мост над 
Босфора, скоро ще бъде пуснат 
и товарният трафик през тунела, 
така че крайно време е да се 
замислим дали не е необходима 
още една лента по магистрала 
„Тракия“ и удвояване на цялата 
жп линия между турската и сръб-
ската граници. В цялата схема за 
оползотворяване на еврофондо-
вете са необходими географски 
информационни системи (ГИС), 
а също така и производители на 
подвижен състав, подготвени и 
квалифицирани експерти.

За добрите внедрени и дейст-
ващи географски информацион-
ни системи говори Евгения Ка-

Община Димитровград отличи НК „Железо-
пътна инфраструктура“като„Социално отговорна 
компания - партньор на община“.Отличието се 
връчва за направени инвестиции при изгражда-
нето, ремонта и поддръжката на железопътната 
инфраструктура в общината.

Наградата бе връчена в тържествена об-
становка в Хасково от инж. Светослав Глосов, 
заместник-председател на Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България 
(КРИБ) на зам.- генералния директор на НКЖИ 
инж. Златин Крумов. Тридесет и пет фирми от 8 
общини бяха номинирани от хасковската регионал-
на структура на КРИБ. За втора поредна година 
тя организира номинации за приза „Социално 
отговорна компания - партньор на община”. 

По време на тържеството инж. Крумов подчерта, 
че награждаването в тази област е огромно при-
знание за работата на компанията и е знак, че тя 
се движи в правилната посока при развитието и 
модернизирането на жп инфраструктура, дости-
гането на европейските стандарти в съответствие 
с политиката на ЕС и стабилното развитие на 
транс-европейските транспортни мрежи. 

Наградата „Социално отговорна компания – 
партньор на община” е учредена по инициатива 
на хасковската регионална структура. Инициати-
вата й тази година бе подкрепена от кметовете 
на Хасково, Димитровград, Минерални бани, 

Любимец, Харманли, Стамболово, Тополовград 
и Ивайловград.

* * *
НКЖИ обяви поръчка за проектиране и изграж-

дане на системи за сигнализация и телекомуни-
кации в железопътен възел Бургас. Той включва 
гарите Бургас, Владимир Павлов, Долно Езерово, 
Дружба, разделен пост Лозово. Осигурителната 
техника е от втората половина на XX век и вече 
е морално амортизирана.

Поръчката е част от проект „Рехабилитация на 
железопътната инфраструктура по участъци на жп 
линията Пловдив - Бургас“, който се финансира 
от оперативна програма „Транспорт“. Настояща-
та поръчка предвижда работно проектиране (с 
подробни количествени сметки) и изпълнение на 
строително-монтажни работи, както и въвеждане 
в редовна експлоатация на осигурителна техника 
и телекомуникации. Прогнозната стойност е 24,3 
млн. лв., а крайният срок за приключване е 18 
месеца след подписване на договора. Поръчката 
включва изготвяне на работен проект за цялостна 
модернизация на осигурителната техника в участъ-
ка, изграждане на диспечерски център, системи за 
телекомуникации и др. В търга могат да участват 
компании или обединения, чийто общ оборот за 
последните три години е поне 60 млн. лв. От тях 
25 млн. лв. трябва да са от строителство, сходни 
с предмета на поръчката.

СЕДМИЦА

СОФИЙСКОТО МЕТРО СОФИЙСКОТО МЕТРО 
ще порасне с още 17 км ще порасне с още 17 км до 2020 г.до 2020 г.

раджова, управител на ЕСРИ, 
България, която посочи като 
положителен пример в това 
отношение НК „ЖИ” и Агенция 
„Пътна инфраструктура“ (АПИ). 
ГИС намаляват риска, повишават 
производителността, гарантират 
точност на данните и бърз достъп 
до тях. Прилагат се в целия цикъл 
на управление на проектите - 
графици, спазване на срокове, 
осигуряват публичност. Вече 
можем да се изготвя 3D кадастър, 
който позволява проектиране 
и използване в реално време, 
отбеляза Караджова. 

Един от най-успешните проек-
ти обаче остава строителството 
на метрото в София. На 28 март 
е обявен търга за третия метро-
диаметър в четири обособени 
позиции, съобщи инж. Стоян 
Братоев. След него ще започне 
и процедура за закупуване на 
подвижен метро състав. Той е от 
така наречения тип „леко“ метро 
и автоматиката му е по-различна 
от класическата.

Според генералната схема 
за развитие на метрото трябва 
да има три диаметъра с откло-
нение от всеки един. В момента 
се изпълняват два от тях - до 
летището и до бизнес парка и 
те ще бъдат открити за експло-
атация през април следващата 
година. По любопитното обаче е, 
че след това делът на подземната 

железница ще заеме 50 процен-
та от общия дял на транспорта 
в столицата - с дължина 56 км 
и 53 метростанции. Но когато 
бъдат изградени и останалите 
отклонения, дължината на ме-
тролинията ще порасне до 82 
км със 77 метростанции и тогава 

ще представлява 68 процента от 
градския транспорт. 

В близките дни ще бъде обя-
вен и стартът на строителството 
на отсечката до кв. „Хладилника“, 
съобщи новината инж. Стоян 
Братоев. Тя ще се изгражда със 
спестените пари от търговете 
за продължението на метрото 
от летището до Бизнес парка. 
Предвидено е бъдещата метро-
станция да е с два вестибюла и 
перон с дължина 100 м. Проектът 
включва и съоръжение за оборот 
и престой на влаковете, където 
ще има условия за извършването 
на периодични технически пре-
гледи и леки ремонти. Планирани 
са и помещения за обслужващия 
персонал и машинистите. Тази 
метростанция ще излиза пред 
мол „Парадайз“, където се про-
веде и настоящата конференция.

Третият метродиаметър ще 
се строи на етапи. В подзем-
ната си част ще бъде изграден 
с тунелопробивна машина, а 
метростанциите ще се правят 
по открит способ, с изключение 
на тази при „Орлов мост“. Тя ще 
бъде по-сложна дори от „Сер-

дика“, защото като нея ще бъде 
свързваща, каза инж. Братоев. 
Връзката там ще се изгражда по 
тунелен способ, за да се запази 
Княжевската градина. Метро-
станцията на „Орлов мост“ ще е 
трансферна тъй като в нея ще се 
пресичат I и III метродиаметър. 
Също по-сложна за строителите 
ще е и станцията при НДК, където 
по проект третият метродиаметър 
се пресича с втора метролиния. 
Коментирайки предстоящите 
по-трудни от гледна точка на 
строителство станции Стоян Бра-
тоев посочи и тази при кръговото 
кръстовище на бул. „Гешов“ и бул. 
„България“. При нея входовете на 
подлеза ще станат вестибюли за 
метрото, по подобие на подлеза 
при университета „Климент Ох-
ридски“.

Тенденцията е метрото да 
стане „гръбнакът” на градската 
мрежа в София. Беше посочено, 
че то ще прави връзка с 4 жп 
гари, една от които вече е осъ-
ществена. Също пътниците му, 
като допълнителен транспорт, ще 
могат да ползват 14 трамвайни и 
над 40 автобусни линии.

От стр. 1
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РИЛСКАТА РИЛСКАТА 
ЖЕЛЕЗНИЦА ЖЕЛЕЗНИЦА 
Един учител от Нацио-

налната художествена 
академия и председател на 
Сдружение „Иван Т. Балаба-
нов”, е посветил живота си на 
каузата да „спаси” Рилската 
железница. Методи Панайотов, 
едно от децата на Балабановата 
фабрика от години мечтае да се 
възстановят 200 - 300 м релсов 
път, един локомотив и по един 
от всички видове вагони, които 
някога са пътували - предста-
вителен, пътнически, пощенски, 
транспортен за трупи, както и 
медицински, или т. нар. вагон 
линейка. Те и в момента са 
пръснати на различни места 
в страната – по гари, частни 
терени и имоти, разказва Па-
найотов. Искам да ги събера 
заедно в композиция, която 
ще бъде атракция за хората, 
посещаващи Рилското корито, 

обяснява още той.
Преподавателят от Нацио-

налната художествена ака-
демия споделя, че може със 
собствени средства да възста-
нови един малък участък от жп 
линията. Той мечтае да практи-
кува професията си в пътуващ 
вагон, където в едната половина 
ще направи пътуваща читалня, 
а другата ще бъде направена 
като класна стая. Качваш се на 
влака и в цената ти влиза: първи 
час – по български език – писане 
и четене от гара Кочериново до 
гара Бараково; втори час – по 
аритметика – от гара Бараково 
до гара Рила; трети час – по 
етика и толерантно държане в 
обществото – от гара Рила до 
гара Балабанов; четвърти час 
– по морал и банково дело – от 

гара Балабанов до гара Кула; 
пети час – по смирение – от 
гара Кула до Рилския манастир, 
обяснява Методи. Той допълва, 
че цялото това пътуване някога 
е продължавало 4 часа, но сега 

ще е с един час 
по-дълго, за да 
бъде съобразено 
с изискванията 
на учебните про-
грами.

Според исто-
рическите факти 
основател на Ба-
лабановата фа-
брика в Кочери-
ново е Тодор Ба-
лабанов – бивш 
поборник до Ос-
вобождението, а 
след това виден 
индустриалец 
и общественик. 
Неговото име и 

това на брат му Коста е свър-
зано с изграждането на много 
индустриални обекти в Бълга-
рия като жп линията Перник 
– Радомир, Лъвовия мост в 
София, спиртната фабрика в 
Мездра. Голям шанс за братя 
Балабанови се оказва спечел-
ването на Рилската концесия 
през 1902 г. Същата година те 
регистрират събирателно дру-
жество за експлоатацията на 
гората, принадлежаща на Св. 
Рилска обител, в течение на 20 
години. През  1906 г. в действие 
влиза създадената от тях индус-
триална дъскорезна фабрика 
в село Кочериново, която се 
обслужва от 1 200 работници. 
Там се обработвал добитият в 
Рила дървен материал, който 
бил спускан по течението на 

река Рилска, първоначално 
произвеждала материал за 
облицоване на къщи и вагоните 
на БДЖ.

По-късно основават и му-
кавена фабрика в село Бара-

ково, край Кочериново, както 
и теснолинейната жп линия 
Кочериново – Рилски манастир. 
Рилската концесия до голяма 
степен помага за изключител-
ния икономически напредък 
и утвърждаване на братя Ба-
лабанови. Забележителните 
организаторски способности на 
Т. Балабанов ярко се проявяват 
при създаването на Съюза на 
българските индустриалци през 
1903 г., на който е издигнат за 
председател.

След като спечелва търга 
и изгражда през 1897 г. жп 
линията  Перник – Радомир 
(15,3 км), известният български 
предприемач Тодор Балабанов 
закупува терен в района на с. 
Бараково, на който построява и 
обзавежда голяма дъскорезни-
ца. След това тя става известна 
като Дървопреработвателна фа-
брика на братя Балабанови, а 
по-късно като „Българска горска 
индустрия” (БГИ) – Кочериново. 

Методи Панайотов разказ-
ва как железницата буквално 
променя живота на хората от 
Рилското корито. Тя е постро-
ена в една от най-красивите 
долини в България. Още в 
самото начало на изграждане 
на линията се набират доста 
хора от околните села, които да 
участват в полагането й. „В този 
регион безработица не е имало, 
като това се е дължало също на 
книжно-мукавената фабрика на 
Балабанови. Разказвам всички 

тези неща като човек, роден 
във фабриката и израснал на 
пет метра от трасето на тес-
нолинейката и на 50 метра от 
гара Бараково. Тя беше важна 
част от нашето ежедневие.”, 
каза учителят. Хилядите спо-
мени, изникващи в съзнанието 
на „детето на Балабановата 
фабрика”, пълнят очите му със 
сълзи. Методи си припомня 
още подробности. „Когато пъ-
тувахме за Рилския манастир 
често се случваше влакчето 
да дерайлира на някои места. 
Това бяха трудни участъци. На 
тях отстрани на земята бяха 
положени греди, дебели дърве-
ни пръти, с които се помагаше 
вагонът да се върне на релсите. 
Тогава всички пътници слизаха 
от композицията и се чуваше 
командата на началник-влака 
как да помогнат да се възста-
нови пътуването. След това 
всички се качваха обратно във 
вагоните и потегляха. Обикно-
вено влакчето се движеше със 
средна скорост 10 км/ч. Всеки 
от пътниците, който пожелаеше, 
можеше да скочи в движение, да 
изтича до близката зеленчукова 
градина, да откъсне я домат, я 
краставица или някакъв плод 
и да догони влакчето, на което 
отново спокойно се качваше 
в движение. Емоцията беше 
страхотна и всяко пътуване се 
превръщаше в цяло приклю-
чение”, обобщава Панайотов.

С годините той мечтае да 

спаси и запази влакчето, което 
се намира пред Локомотивното 
депо в град Дупница. Останало 
е там от 1974 г. Почти самотно, 
като моето предложение е да 
си остане на държавата, а ние 
да се грижим и да го стопанис-
ваме във фабриката, където 
е пътувало много години до 
Рилския манастир, обяснява 
учителят. Възстановяването 
на представителния вагон на 
Балабанови също е сред меч-
тите на Методи. С този вагон 
са пътували цар Борис III, Елин 
Пелин, Александър Божинов, 
както и други интелектуалци 
и значими за нашата държава 
личности.

Любовта на Методи Панай-
отов към Рилската железница 
е безкрайна. Дори домът му 
е превърнат в музей, където 
могат да се намерят уникални 
документи, фотоси и предмети, 
свързани с историята на фа-
бриката и мястото й в живота 
на местните хора.

Освен всичко това, Методи 
Панайотов е автор и на две 
книги – „Рилската железница 
и Балабановата фабрика” и 
„Ние децата от Балабановата 
фабрика”. Книгата за Рилската 
железница е посветена на Иван 
Т. Балабанов, който е постро-
ил железния път от спирка 
Орлица до Рилския манастир. 
Железницата е сбъдната меч-
та на неговия баща – големия 
български индустриалец и об-
щественик Тодор Балабанов. 
„Ние децата от Балабановата 
фабрика” съдържа документи, 
снимки и материали, събирани 
от близките на работилите във 
фабриката.

Срещата ни с Методи Пана-
йотов завършва с цитат от сти-
хотворение на Биньо Иванов, 
който е посветил няколко свои 
творби на Рилската железница: 

„Каква си хубава – 
небето завъртяла

с врабчетата и хвърчилата 
остри,

а край реката влакчето 
бълбука

отново към последната 
гора.”

Ивет ПЕТКОВА
Снимки БТА
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ÀÌÀÐÀÍÒ – ÇÚÐÍÅÍÀÒÀ 
ÊÓËÒÓÐÀ ÍÀ ÀÖÒÅÊÈÒÅ

А м а р а н т  е 
древна зърнена 
култура, тради-
ционна за ацте-
ките. Притежава 
изключителни 
хранителни, ди-
етични и здраво-
словни качества. 
Вкусът на ама-
ранта едва ли ще 
ви впечатли, но не го пренебрегвайте, защото е много полезен.

Амарант (Amaranthus) e едногодишно растение, от което съ-
ществуват много видове и сортове, а в различните части на света 
се използва по различен начин – като зърнена култура, листен 
зеленчук или декоративно растение. Най-полезен е като зърнена 
култура, а цветовете на зърната варират от бяло до оранжево. 

Родината на амаранта е Централна и Южна Америка. Преди 
откриването на Америка е бил сред основните култури на мест-
ните и е използван за езически ритуали, но след откриването на 
континента те спират да го отглеждат. През втората половина на 
ХХ век отново започва да се отглежда, а днес е много разпрос-
транен в Северна и Южна Америка, Азия и Африка. В България 
са известни около 60 вида амарант.

Амарантът съдържа всички незаменими аминокиселини, като 
количеството на лизин е три пъти по-голямо от това на другите 
зърнени култури. Богат е на витамин Е и минералите желязо, 
калций, фосфор и магнезий. Съдържа голямо количество фибри. 
За разлика от повечето зърнени култури, в амаранта няма глутен, 
т.е. идеален е за хора, които страдат от глутенова ентеропатия.

Тази зърнена култура е богата на сяросъдържащи аминокисе-
лини, които са важни за правилното функциониране на черния 
дроб и за нормалното развитие на новородените. Тя подобрява 
дейността на стомашно-чревния тракт и има благотворен ефект 
при бременни, активно спортуващи и работещи при тежки усло-
вия на труд.

Амарантът е много по-вкусен след термична обработка, тъй 
като се подобрява усвояемостта на хранителните му вещества. 
Вари се в съотношение с вода 1:2:5, около 25 минути, на слаб 
огън. Може да се подслади с мед, да се добавят ядки и/или 
сушени плодове. 

Амарантът се сервира като гарнитура към различни меса, полз-
ва се в супи, както и смлян на брашно. Амарантовите семена се 
използват за направа на брашно, което влиза в състава на хля-
бове, сладкиши и варива. Дребните семенца се смилат и стават 
на прах. Амарантовото брашно е с лек орехов аромат. Може да 
се консумира самостоятелно или да се комбинира, за да обогати 
вкуса на пшеничното или царевичното брашно. За целта се смесва 
в съотношение 1:2, като по-малко е амарантовото брашно. Може 
да се добави към супи или фрикасета за сгъстяване.

ÏÚËÍÅÍÈ ÒÈÊÂÈ×ÊÈ 
Ñ ÀÌÀÐÀÍÒ

Необходими продукти:
3 средно големи тиквички
100 г амарант
250 мл вода
3-4 с. л. зехтин
1 глава червен лук (на-

рязана на полумесеци)
1 скилидка чесън (нарязана 

на ситно)
100 г сирене 
6-8 чери домата (нарязани на филийки)
3-4 стръка магданоз
шарен пипер, сол

Начин на приготвяне:
Тиквичките се срязват на две по дължина. Вътрешността им 

се издълбава с лъжица. Така оформените лодки от тиквички се 
бланшират във вряща подсолена вода за 5-6 минути. Изваждат 
се с решетъчна лъжица и се отцеждат. Нареждат се в тавичка, 
плътно една до друга.

Зехтинът се загрява в тенджера. В него се сотират лукът и 
чесънът за 3-4 минути. Добавя се амарантът и се разбърква 2-3 
минути. Когато се нагрее добре ще започне да пука. Добавя се 
водата, плънката се разбърква и се оставя да ври 15 минути,  
докато течността се абсорбира и амарантът набъбне. Посолява 
се със сол и смлян шарен пипер. Маха се от огъня и се добавя 
нарязаният на ситно магданоз.

Плънката се разпределя в лодките от тиквички. Отгоре се на-
стъргва сиренето, а върху него се подреждат кръгчета домати. 
В тавата се налива малко вода и тиквичките се запичат за 15 
минути на 200 градуса или докато сиренето се разтопи и придо-
бие златист цвят.

КОМПЮТЪРЪТ КОМПЮТЪРЪТ 
ВРЕДИ ВРЕДИ 

Много хора, които прекарват 
почти целия си ден пред ком-
пютъра, ще разберат лесно за 
какво става дума. Няма нищо 
учудващо в това, че към края на 
работния ден те усещат умора и 
напрежение. Постоянната работа 
с компютъра може да доведе до 
доста сериозни здравословни 
проблеми. 

Синдром „сухо око”
Няколко часа непрекъснато 

стоене пред монитора са доста-
тъчни очите да се уморят, като 
нерядко се появява и болка. 
Може да се появи и усещането, 
че в окото е „попаднала някаква 
прашинка”. Това ни принуждава 
да мигаме често, но без положи-
телен резултат. 

Днес се предлагат разноо-
бразни лекарствени препарати 
под формата на капки – за овлаж-
няване на роговицата на окото. 
Препоръчва се и специална 
гимнастика на очите, както и да 
се използват защитни очила.

Най-главното обаче е да спаз-
вате правилото работа – почивка, 
т.е. на всеки час работа пред ек-

рана да правите поне 10 минути 
почивка.

Проблеми с китката
Характеризира се с изтръп-

ване, треперене, пробождане 
в пръстите, болка в основата 
на китката след продължителна 
работа с мишката. Причината за 
заболяването е оток или притис-
кане на средния нерв в канала в 
основата на китката. 

За да се предпазите от поя-
вата и задълбочаването на този 
проблем, е добре да се вземат 
навременни мерки: научете се 
до седите правилно пред ком-
пютъра, купете си подвижен 
стол (с гръб и височина, които 
можете да регулирате) - трябва 
да седите така, че гърбът ви да 
бъде разположен под прав ъгъл 
спрямо бедрата, а ъгълът между 
рамото и предмишницата да бъде 
около 90 градуса. Клавиатурата 
трябва да бъде разположена на 
височина 65-75 см над пода.

И тук на всеки час работа 
се препоръчва пауза от 10-15 
минути. През това време може-
те да извършвате упражнения 

за раздвижване на китките на 
ръцете (например да ги свивате 
и рязко да ги разтваряте или да 
извършвате въртеливи движения 
с китките навътре и навън). 

Остеохондроза и проблеми 
с гръбначния стълб

Повечето хора, прекарващи 
дълго часове пред компютъра, 
се оплакват от болки в шията 
и гърба. Това може да бъде 
признак за остеохондроза или 
друго гръбначно заболяване. Ако 
болката се появява редовно, за 
съжаление е време да потърсите 
съдействие от лекар. Едва ли е 
случайно, че остеохондрозата е 
сред петте най-разпространени 
заболявания...

За да намалите риска, тряб-
ва да седите пред компютъра с 
изправен гръб. Погрижете се за 
удобен стол - седалката трябва 
да бъде твърда, а облегалката 
с извивка в областта на кръста. 
Седейки на стола, променяйте 
по-често позата си. Правете 
упражнения за раздвижване на 
шията. Периодично ставайте от 
стола и се разхождайте.

най-вече на очите, най-вече на очите, 
ръцете и ръцете и гръбнакагръбнака

ÊÅÉÊ Ñ ÀÌÀÐÀÍÒ, ÑÓØÅÍÈ 
ÊÀÉÑÈÈ È ÎÐÅÕÈ

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:

1/2 ч. ч. амарант
2 ч. ч. брашно
3 яйца
1 ч. ч. вода
150 г сушени кайсии
100 г орехи
1 1/2 ч. л. бакпулвер
1/3 ч. ч. мед
1/4 ч. ч. олио
1 щипка канела
1 щипка сол
2 ванилии
кората от 1 портокал
масло за намазване
брашно за поръсване
пудра захар за поръсване 

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:

Амарантът се залива с 
горещата вода, кипва се на 
котлона и огънят се намалява. 
Вари се на ниска температура, 
докато набъбне и поеме течността - около 25–30 минути. 

В купа се смесват нарязаните на четири кайсии, ванилията, 
бакпулверът, брашното, канелата, солта, настърганата кора от 
портокал и счуканите орехи. 

В друга купа се разбиват с телена бъркалка яйцата, медът и 
олиото.

Двете смеси се съединяват, прибавя се набъбналият амарант 
и всичко се разбърква много добре.

Изсипва се в кексова форма, предварително намазана с масло 
и поръсена с брашно. Пече се в загрята на 180 градуса фурна 
за около 50 минути.

Оставя се да изстине, поръсва се с пудра захар и се нарязва 
на парчета.
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„ÁÀÍÊÎÌÀÒ” ÇÀ ÊÅÊÑ×ÅÒÀ
Жителите и гостите на гра-

да, който „никога не спи” – Ню 
Йорк, вече могат да задово-
ляват страстта си към сладки 
изкушения по всяко време на 
денонощието, благодарение 
на „банкомат” за кексчета. 
Машината за сладкиши бе 
поставена в Манхатън, а живе-
ещите наоколо вече се редят на опашки, за да опитат вкусотиите.

 „Толкова е забавно. Разбира се, може просто да отидете в 
магазина и да се наредите на опашка, но тук е много по-готино”, 
споделя учителката Мелиса Мартели, докато отхапва от кесчето 
с канела, което току-що е купила от „банкомата”.

 Срещу скромната сума от 4,25 долара всеки може да си 
купи кескче, като изборът е между четири вида: шоколад, кокос, 
ванилия и лимон и червено кадифе.

 „Страхотно е, особено ако живееш наоколо и посред нощ 
страшно силно ти се поиска да похапнеш кексче. Аз бих излязла 
до „банкомата”, за да си купя”, споделя друга дама, почитателка 
на сладките изкушения.

 Не всички жители на Ню Йорк обаче са толкова въодушевени 
от новата придобивка в града им. Антъни Кампейн, който чака 
колегите си да се върнат от опашката за лакомствата споделя: 
„Според мен е глупаво. Просто няма никакъв смисъл. Хората 
нямат нужда от кексчета в три часа сутринта”.

Нюйоркският „банкомат” се поддържа от компанията „Сприн-
кълс” и с капацитет от 760 кексчета е най-големият сред останалите 
машини на компанията, инсталирани в Лас Вегас, Далас, Чикаго, 
Атланта и Бевърли хилс. От „Спринкълс” планират да поставят 
подобни автомати в Хюстън и Вашингтон.

ÊÓÁ×ÅÒÎ ÍÀ ÐÓÁÈÊ 
ÍÀÂÚÐØÈ 40 ÃÎÄÈÍÈ

През 2014 г. се навършват 
40 години от създаването на 
Кубчето на Рубик. Играчката 
се смята за най-продаваната в 
света с продадени над 350 ми-
лиона куба. Създадена е през 
1974 г. от унгарския професор 
Ерньо Рубик и бързо придоби-
ва огромна популярност.

 Оригиналната играчка се 
състои от 9 квадратни полета на всяка страна, оцветени различно 
и целта е всяка страна на куба да бъде подредена с квадратчета 
в еднакъв цвят. Има множество алгоритми за подреждане на куба 
и се провеждат световни шампионати.

Световният рекорд е на холандеца Матс Валк, който е под-
редил кубчето за 5.55 секунди. Годишнината на феноменалната 
играчка се отбелязва в Европейския съюз, като председателят 
на Европейската комисия Жозе Барозу се срещна с професор 
Рубик и заяви, че кубчето е световен символ на европейската 
изобретателност. 

 По случай годишнината професор Рубик и Барозу разрязаха 
в Брюксел торта във формата на прочутото кубче.

ÍÀÉ-ÑÊÚÏÈßÒ ×ÀÑÎÂÍÈÊ 
Â ÑÂÅÒÀ

Британската бижутерийна 
компания „Graff” представи 
часовник за 55 млн. долара 
на изложението за часовни-
ци и бижута „Базелуърлд” в 
Швейцария. 

Украсено с цветни диа-
манти, изделието, наречено 
„Халюцинация”, се смята за 
най-скъпия часовник, създаван 
някога. Дамският часовник е истински калейдоскоп от изключи-
телно редки 110 каратови цветни диаманти. Неговата изработката 
е отнела хиляди часове труд.

„От години мечтая да създам наистина забележителен часов-
ник, който илюстрира нашата ненаситна страст към диамантите”, 
казва президентът на бижутерийната  компания Лорънс Граф и 
допълва, че най-сетне тази мечта е станала реалност.

Близо 1500 изложители, сред които компаниите „Патек Филип”, 
„Ролекс”, „Омега” и „Бреге”, участваха в изложението с предло-
жения за всички стилове и бюджети. От спортни часовници до 
изключително сложни механични часовници, чиято цена може да 
надмине 1 млн. швейцарски франка (над 800 хил. евро).

НЯКОЛКО ФРАЗИ, НЯКОЛКО ФРАЗИ, 
КОИТО ИЗДАВАТ КОИТО ИЗДАВАТ 

НЕКАДЪРНИЯ ШЕФНЕКАДЪРНИЯ ШЕФ
Има моменти, когато всички се замисляме – 

що за хора са нашите началници? Наистина 
ли са компетентни и ще бъде ли собствената ни 
работа успешна под тяхно ръководство? Ще ни 
помогнат ли в кариерата, или ще ни спънат – било 
поради лична амбиция, било поради некадърност? 

Как да разпознаем бездарния ръководител? Ето 
няколко фрази, които издават дълбоко затаената 
некадърност.

„Не ви плащат, 
за да мислите”

А за какво плащат тогава? Особено на хората, 
които са наели, за да вършат неща, малко по-слож-
ни от почистването на офиса? Можем да преведем 
тази фраза така: „Не ми харесват разсъжденията 
ви, защото изобщо не обичам, когато околните са 
по-умни от мен!”.

„Това е твой личен проблем”

На никого не му пука, че ти е потекла кръв 
от носа и трябва да отидеш на лекар, или че се 
налага да вземеш детето от детската градина, 
ясно? Разбира се, всичко се случва – понякога 
началникът наистина не е длъжен да ви решава 
личните проблеми. По-лошото е друго – тази фраза 
е много любима на мениджърите, които само преди 
няколко месеца едва ли не ви целуваха ръцете, 
за да отложите отпуска си заради провалящия се 
проект. Или ви звъняха, за да ви карат с приятни 
обещания за бъдещето ви да работите в почивните 
дни, за да им помогнете. Другия път не забравяйте 
да си изключите телефона. Нека директорът сам 
се оправя с личните си проблеми.

„Имам и други подчинени, освен теб”

Ако сте в армията и чуете това от командира, 
който трябва да се оправя с няколкостотин бойци, 
всичко е наред. Но ако сте в офиса и тези думи се 
изплъзнат от устата на мениджъра ви, значи този 
човек не се справя със собствената си работа и не 
смогва да следи какво върши всеки. Може би и сам 
не се досеща за това. А може би просто го мързи.

„Ще разгледам този въпрос”

Това е казал още прародителят на лошите ме-
ниджъри, докато слизал от дървото. Началникът 
иска да каже, че нищо не разбира от предложе-
нието ви, но не му се ще да си признае, за да не 

го помислят за глупак. Когато чуете такъв отговор, 
може да се сбогувате с идеята си – в най-добрия 
случай шефът ще я представи като своя собствена, 
след като я обмисли.

„Не ме интересува какви задачи имаш – сега 
ти възлагам нещо друго”

Това е все едно, че ви казват: „Захвърляш преки-
те си задължения и почваш да зачистваш кризата, 
която току-що ми се случи”. Фразата е признак за 
това, че вашият лош мениджър не разбира един 
прост факт: всички задачи в организацията са 
свързани помежду си и балансът зависи от това 
всеки да се грижи за своите отговорности. 

„Не определям аз правилата. 
Само следя те да се спазват”

Това е бойният вик на лошите мениджъри от 
типа бюрократи-досадници или подмазвачи-карие-
ристи, които са готови да реализират всяка глупост, 
спусната отгоре, стига това да им помага да си 
запазят топло мястото, а живота – безоблачен. За 
всички е ясно, че правилата са създадени, за да 
правят живота и работата по-добри, а не обратното. 
На тях това май не им е ясно, или просто не им се 
замисля. Началникът често е длъжен да дава на 
подчинените си конкретни за ситуацията насоки, 
не само да се измъква, за да не му се налага да 
размърда мозъка си.

„Ако тази работа не ти харесва, 
бързо ще ти намеря заместник”

Това е популярният метод за управление, ба-
зиран на страха. Можем да преведем тази фраза 
съвсем точно така: „Ако не слушкаш, ще се на-
казваме”. Напълно възможно е заканата да бъде 
изпълнена, ако се разбунтувате, така че по-добре 
започнете да се оглеждате за нещо ново.

„Не виждаш ли какво става в тая държава? 
Радвай се, че въобще имаш работа”

Способните, енергични, грамотни професиона-
листи винаги се търсят, каквото и да става в „тая 
държава”. Ако сте такива, а вашият мениджър ви 
отправя подобни завоалирани заплахи, значи в 
тази фирма не виждат и не ценят вашите качест-
ва. А животът е твърде кратък, за да работите за 
подобни хора, нали?
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Продължава 
АБОНАМЕНТ 2014

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.

ВЛАК-СТРЕЛА С... ВАНИВЛАК-СТРЕЛА С... ВАНИ
ЗА КРАКАТАЗА КРАКАТА
Японски жп оператор изкушава пътниците Японски жп оператор изкушава пътниците 
с нов вид релаксиращо пътуване с нов вид релаксиращо пътуване 

Японската железопътна ком-
пания JR East планира да 

пусне в експлоатация специален 
високоскоростен влак, който ще 
предлага на пътниците възмож-
ности за пълноценна отмора по 
време на пътя. На борда му те 
ще могат да поглезят краката си 
с отпускащи горещи вани, да се 
излежават на татами и подкре-
пят със саке (оризова ракия) и 
освежаващи напитки.

Композицията се очаква да 
започне да пътува не по-ра-
но от юли т. г. по скоростната 
жп линия Yamagata Shinkansen 
в североизточна Япония. Тя 
свързва Фукушима, столица на 
едноименната префектура и град 
Shinjo, в планинската част на 
съседната префектура Ямагата 
(двете области са на японския 
остров Хонсю). Разстоянието 
между тях е 128 км, а отморява-
щото влаково пътешествие ще 
продължава два часа.  

Голямата атракция на ком-
позицията ще е специалният й 
вагон, в който ще бъдат монти-
рани две големи вани за крака 
(с дължина 2,40 м и широчина 
0,5 м). Всяка от тях ще може да 
се използва едновременно от 
максимум четирима души. Ваните 
ще бъдат разположени срещу 
големи панорамни прозорци, така 

че пасажерите да се любуват на 
пейзажите, докато киснат краката 
си в топла вода.

Тази своеобразна спа про-
цедура има особено значение в 
японското общество. Тя се прави 
не толкова за измиване на кра-
ката, а за физическо и душевно 
отпускане, за своеобразно очис-
тване от греховете. Японската 
традиция на къпане на краката 

датира от 1600 г., когато група 
монаси излекуват заболявания-
та си, като потапят краката си в 
горещи минерални извори, за да 
се пречистят от злините.

В три други вагона пасаже-
рите ще имат възможността да 
отдъхват върху татами – тради-
ционните японски меки настилки, 
позволяващи комфортно сядане 
на пода. Те ще могат да се раз-
полагат удобно край класически 
ниски маси, изработени от сакура 

(вид вишнево дърво). Влаковият 
персонал ще им предлага саке, 
както и други алкохолни и осве-
жаващи напитки. В композицията 
ще има само още два вагона – 
един, превърнат в бар и друг – с 
класически пътнически седалки. 
По данни на JR East, таванът и 
задната част на пътническите 
седалки е планирано да бъдат 
украсени с релефи на череши, 
с които префектура Ямагата е 
известна. 

Toreiyu ще бъде боядисан в зеленикаво-лилаво и ще се състои от 6 вагона

Компютърна графика на специалния вагон с ваните 
за крака...

... и вагоните с настилките татами и традиционни 
ниски масички, изработени от вишнево дърво

Японският ритуал по накисването на крака-
та в топла вода цели физическо и душевно 
отпускане

Уникалният състав ще носи 
името Toreiyu – сложна комби-
нация от английската дума „train” 
(влак), френската „soleil” (слънце) 
и японската „yu” (топла/гореща 
вода). Той представлява преобо-
рудван скоростен влак от серия 
E3, пътувал по-рано по линията 
Akita Shinkansen между Токио и 
Акита. В реставрираната си вер-
сия ще превозва до 143 пасаже-
ра, а новият интериор е дело на 
известния автомобилен дизайнер 
Кен Oкуяма, проектирал елитните 
спортни автомобили Enzo Ferrari 
и Ferrari 599. Външно ще е лесно 
разпознаваем по зелено-лилава-
та си „ливрея”, асоциираща за 
върховете на планината Гасан и 
река Могами, през които минава 
маршрутът му.

Toreiyu ще е единственият по-
рода си влак по линията Yamagata 
Shinkansen. Предвижда се да 
пътува около 120 дни годишно 

– основно през уикендите и по 
празници. Компанията JR East ще 
пусне по нея още няколко прео-
борудвани скоростни композиции 
с повишен комфорт, които ще 
са боядисани в лилаво, но няма 
да разполагат с вани за крака и 
татами. Затова, желаещите да 
се поглезят с тези екстри, трябва 
отрано да резервират място в 
специалните купета. Очаквано 
билетите за тях ще са по-скъпи, 
отколкото тези за стандартния 
вагон.

Toreiyu е част от кампанията 
за насърчаване на туризма в 
префектура Ямагата – тради-
ционен селскостопански район, 
известен с производство на ориз, 
говеждо и телешко месо, череши 
и круши. Неговата атрактивност 
пострада силно покрай аварията 
с ядрената електроцентрала „Фу-
кушима” в едноименната съседна  
префектура, която бе предиз-

викана от цунами през 
2011 г. Проучванията 
сочат, че много япон-
ски туристи все още са 
склонни да продължат 
да посещават района, 
въпреки проблемите 
около АЕЦ-а. Може би 
този фантастичен влак 
за релакс ще ги прово-
кира да започнат да го 
правят отново. 

Ивайло ПАШОВ
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