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СИНДИКАТИ И РАБОТОДАТЕЛИ ЗАЕДНОСИНДИКАТИ И РАБОТОДАТЕЛИ ЗАЕДНО
В ПОДКРЕПА НА ОБЩАТА КАУЗАВ ПОДКРЕПА НА ОБЩАТА КАУЗА

Заяви министър Николина Ангелкова след първото Заяви министър Николина Ангелкова след първото 
оперативно заседание по безопасност в жп сектораоперативно заседание по безопасност в жп сектора

Манхаймската декларация 
стана причина за срещата 

на 8 октомври т. г. между социал-
ните партньори и ръководствата 
на „Холдинг БДЖ“ ЕАД и „БДЖ 
– Товарни превози“ ЕООД. По 
инициатива на Съюза на транс-
портните синдикати в България 
/СТСБ/ беше подписана съв-
местна декларация в подкрепа 
на развитието на товарния же-
лезопътен транспорт от изпъл-
нителният директор на холдинга 
Християн Кръстев, управителят 

МОДЕРНИЗАЦИЯ С МОДЕРНИЗАЦИЯ С 
ПАРИ ОТ ВЪЗДУХАПАРИ ОТ ВЪЗДУХА

на товарното дружество Георги 
Друмев, председателят на СТСБ 
Екатерина Йорданова и другите 
три синдикални организации, 
страни по Колективния трудов 
договор – Съюза на железни-
чарите в България (СЖБ), ФТР 
Подкрепа и НЖС Подкрепа. 

В Седмицата на сухопътния 
транспорт (6 - 12 октомври), 
обявена от Международната 
федерация на транспортните 
работници /ITF/,  работодатели 
и синдикати ясно дадоха да се 

разбере, че стоят на твърди по-
зиции за бъдещото положително 
развитие и растеж на този важен 
сектор - както за икономиката, 

така и за екологията на страна-
та. Подкрепата на синдикати и 
железопътни компании от всички 
европейски страни цели да при-

даде на призива необходимата 
тежест, така че да бъдат взети 
незабавни мерки за засилване 

И ALE СЕ ОБЯВИ ПРОТИВИ ALE СЕ ОБЯВИ ПРОТИВ
4-ТИ ЖП  ПАКЕТ НА ЕК4-ТИ ЖП  ПАКЕТ НА ЕК

Един от приоритетите на 
служебния министър на 

транспорта, информационните 
технологии и съобщенията Нико-
лина Ангелкова е безопасността 
в железопътния транспорт. Това 
беше заявено на специално да-

дения брифинг, свързан с темата. 
За да бъде засилен контролът 
върху работата на двете компа-
нии – „Холдинг БДЖ“ ЕАД и НК 
„Железопътна инфраструктура“, 
на всеки две седмици ще се 
провежда оперативно заседание, 

на което ще се разглежда и ана-
лизира актуалната обстановка, 
в присъствието на министър 
Ангелкова и ресорния заместник-
министър Георги Тодоров.

Последната проверка на Из-
пълнителна агенция „Железопът-

на администрация“ е показала, че 
съществуват системни проблеми, 
свързани с условията на труд на 
локомотивните машинисти, които 
се нуждаят от спешно подобря-
ване. Доста са и забележките 
към поддръжката на подвижния 

състав и железопътната инфра-
структурата. Такива са обобще-
ните изводи на предхождащото 
брифинга оперативно заседание 
по безопасност в жп транспорта, в 
което участваха ръководствата на 
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ИСПАНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ ИСПАНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
ПРЕДЛАГАТ ДОСТАВКА НА ПРЕДЛАГАТ ДОСТАВКА НА 
БАГАЖА ОТ И ДО ДОМАБАГАЖА ОТ И ДО ДОМА

СВЯТ

Китайски електрички за Буенос Китайски електрички за Буенос 
Айрес и околноститеАйрес и околностите

Модерни електрически състави, доставени от китайския жп 
производител CSR Qingdao Sifang, постепенно поемат обслуж-
ването на Sarmiento и Mitre – основните крайградски жп линии 
на Буенос Айрес. Те са главните, които свързват аржентинската 
столица с редица предградия и сателитни градове.

Пътническият подвижен състав от Поднебесната империя се 
доставя по поръчка на правителството на страната. Договорът 
бе сключен през 2013 г. и предвижда доставката на общо 55 
електрически мотриси на стойност 1,265 млрд долара. 25 от 
тях – в 9-вагонна конфигурация – са предвидени за линията 
Sarmiento (174 км, 40 гари). Останалите 30 – в 6-вагонен вариант 
– са предназначени за трасето Mitre (180 км, 57 гари). Те бяха 
закупени, за да се обновят столичните крайградски железници. 
Решението за придобиването им дойде след жп катастрофа 
между два пътнически влака на гара в Буенос Айрес на 22 
февруари 2012 г., при която загинаха 51 души, а над 700 бяха 
ранени. Причината за инцидента се оказа отказ на спирачките 
на единия влак.

Китай спечели договора чрез конкурс. С електричките на CSR 
Qingdao Sifang се заменят стари, над 50-годишни композиции, 
от същия тип на катастрофиралите. Те са по-комфортни, безо-
пасни и бързи от използваните досега по линиите. Позволяват 
да се увеличи честотата на рейсовете и да се превозват почти 
двойно повече пътници, а интервалът между влаковете да се 
съкрати до 10 минути.

Първите партиди нови електрически мотриси вече са пре-
дадени и пуснати в експлоатация по крайградските трасета. 
Доставките се очаква да бъдат окончателно финализирани 
до ноември 2015 г. Паралелно със закупуването на влаковете 
транспортните власти осъществяват и модернизация на жп тра-
сетата, по които те оперират. Дейностите се извършват основно 
нощем, за да не се пречи на засиления жп трафик през деня. 

Унгария ще инвестира 2,5 млрд. Унгария ще инвестира 2,5 млрд. 
евро в жп транспортаевро в жп транспорта

Правителството на Унгария утвърди нова стратегия за разви-
тие на транспорта в страната до 2030 г. Тя предвижда значителни 
инвестиции в автомобилната мрежа и развитието на железниците.

Унгарските власти планират да инвестират в жп сектора 2,5 млрд.  
евро (780 млрд. форинта) през следващите 5 години. Това са с 40 
процента повече средства, ще бъдат вложени в автомобилните 
пътища отколкото за същия период. Те ще отидат за изграждането 
на кръговата жп линия V0 около столицата Будапеща и крайград-
ските линии. Също така за модернизация на неелектрифицираните 
трасета по северното крайбрежие на езерото Балатон и на жп 
участъка от град Бекешчаба (Югоизточна Унгария,) до Сегед (трети 
по-големина град в страната – Южна Унгария) и румънския грани-
чен град Салонта. Както и за обновяването на участък, влизащ в 
трансевропейския коридор от границата с Австрия и Словакия 
до градчето Залаегерсег (Западна Унгария).

Водят се преговори с Европейския съюз някои от проектите да 
бъдат финансирани от еврофондовете.

Страницата подготви: Ивайло ПАШОВ

EUROSTAR С НОВ РЕДОВЕН
МАРШРУТ: ЖЕНЕВА – ЛИОН

Пътниците на испански-
те държавни железници 

(Renfe) вече могат да си спестяват 
носенето на обемисти багажи от 
дома си до гарата и обратно. След 
предварителна заявка техните ку-
фари са поемани и транспортира-
ни от служители на националната 
пощенска компания на Испания 
(„Correos”). Услугата за доставка 
на багажа се предлага съвместно 
от двете  компании-монополисти. 
Тя се заявява чрез официалния 

сайт на държавните железници 
(renfe.com).

От нея могат да се възползват 
клиентите на високоскоростния 
оператор AVE (дъщерно друже-
ство на Renfe ) и на туристиче-
ските влакове, които пътуват по 
повече от 230 вътрешни направ-
ления. Всеки пасажер, който я 
заяви, има право да предаде за 
транспортиране до 3 багажни 
единици. Доставката на една 
от тях струва 20 евро, но при 

изпращане на повече от един 
багаж, пътникът ползва 20 на сто 
отстъпка от общата цена. 

Новата услуга бързо бе високо 
оценена от клиентите на железни-
цата. Веднага след пускането й от 
нея са се възползвали близо 400 
пътника. Засега тя е най-популяр-
на сред пътниците, извършващи 
жп трансфери от и до Мадрид, 
Барселона, Малага, Севиля и 
Кадис, Аликанте, Понтеведра и 
областта Астурия. 

Европейският железопътен 
оператор Eurostar планира да 
открие директен маршрут между 
Женева и френския град Лил от 
14 февруари 2015 г. Влаковете ще 
пътуват по него 4 пъти седмично 
– в понеделник, четвъртък, събота 
и неделя. Предварителната про-
дажба на билети за тях започна 
на 9 октомври.

При обслужването на новото 
направление Eurostar ще си съ-
трудничи с концерна TGV Lyria, 
извършващ високоскоростните 

жп превози между Франция и 
Швейцария. Той е собственост 
на френските (SNCF) и швейцар-
ските (SBB-CFF-FFS) държавни 
железници, а влаковете му TGV 
са с екипажи на двете страни. 

Покрай новата жп комуника-
ция, пасажерите ще получат въз-
можност и за по-бързо и удобно 
пътуване до Лондон. Трансферът 
между британската столица и 
Женева ще е директен, а от нея 
до Лил – само с едно прекачване.

През май 2015 г. от Eurostar 

предвиждат да бъде пуснат и 
маршрут Лион – Марсилия, а в 
началото на 2016 г. и Лондон – 
Амстердам. Влаковете, които 
извършват превози по последния, 
ще преминават през Белгия, като 
ще спират в Брюксел, Антверпен 
и Ротердам. Рейсовете им ще 
продължават около 4 часа. От 
жп оператора коментират, че от-
криването на нови направления 
се извършва в отговор на наблю-
давания ръст в пътническите жп 
превози в Европа.
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на конкурентоспособността 
на този вид транспорт след 
неговото дълго пренебрег-
ване. И Християн Кръстев, 
и Георги Друмев подчертаха 
удовлетворението от приноса 
на българските социални 
партньори в това отношение. 
По думите на Екатерина 
Йорданова не само във вза-
имните компромиси е силата 
на социалното партньорство, 
но и в защитата на общите 
каузи, какъвто е проблемът 
с развитието на товарния 
железопътен транспорт.

Манхаймската деклара-
ция е предложена от Феде-

рацията на транспортните 
работници в Германия (EVG) 
и е приета по време на меж-
дународна конференция в 
едноименния германски град. 
С нея страните призовават 
за спешно разработване на 
план за справедливост и рас-
теж на европейския товарен 
железопътен транспорт.

По време на Седмицата 
на сухопътния транспорт ITF 
организира протестна демон-
страция в Люксембург пред 
сградата, където Съветът 
на министрите разглеждаше 
предложения от Еврокоми-
сията 4-ти железопътен пакет. 
На срещата трябваше да се 

обсъдят и вземат решения 
за отварянето на пазара на 
националните железопът-
ни услуги и за подлагането 
им на конкурентна тръжна 
процедура с все по-големи 
ограничения и разделение 
на интегрираните жп компа-
нии. В протестите участваха 
работници от Люксембург, 
Франция, Белгия и Германия. 
Посланието им, адресирано 
към Съвета на министрите, 
беше категорично – „Не при-
емаме политическия стълб 
на 4-ти жп пакет!“. Според 
Сабине Триер, зам.-генера-
лен секретар на ITF, никой 
не иска жп сектора да се 

превръща в лесна плячка 
на частни инвеститори, чи-
ято основна цел е само да 
увеличават печалбите си. 
Защото Европа се нуждае 
от достъпни и качествени жп 
услуги за всички, а новият 
документ няма да доприне-
се затова. „Качеството на 
услугите е пряко свързано 
с качеството на работните 
места. Засилената конкурен-
ция неизбежно ще доведе 
до мерки за намаляване на 
разходите, което ще засили 
натиска върху условията на 
труд и заетост“, е позицията 
на Сабине Триер.

СЪТРУДНИЧЕСТВО

„БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ„БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ
ПРЕВОЗИ” ЕООДПРЕВОЗИ” ЕООД

обяви на 14 октомври 2014 г. обществена поръчка с 
предмет „Доставка на токоснематели и резервни части за тях 
за електрически локомотиви серии 44 и 45, необходими за 
ремонтната дейност на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД 
за едногодишен период”, разделена на 6 обособени позиции. 
Открита e с решение № 39/14.10.2014 г. на Управителя на „БДЖ – 
Пътнически превози” ЕООД. Решението и обявлението са с 
уникален № 01605-2014-0040 в Регистъра на обществените 
поръчки към АОП, публикувана на сайта им на 14.10.2014 г.

От стр. 1

„БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ” ЕООД 
ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА

О Б Я В А
Поделение за товарни превози в Горна Оряховица към „БДЖ – Товарни превози” 

ЕООД разполага със свободни жилища за настаняване на работници и служители на 
дружеството, както и на „Холдинг БДЖ” ЕАД и „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД

Жилищата са с адрес в гр. Белослав, област Варна:

№ по
ред Местонахождение жилищна площ 

/кв.м./ брой и вид на помещенията

1 2 3 4

1 жк. „Младост” бл.21 вх.А ет.2 ап.17 43,64 стая, кухня, тоалет, баня, 
антре

2 жк. „Младост” бл.21 вх.А ет.2 ап.39 43,64 стая, кухня, тоалет, баня, 
антре

3 жк. „Младост” бл.21 вх.А ет.2 ап.42 43,64 стая, кухня, тоалет, баня, 
антре

Необходими документи, които кандидатите следва да представят:
- Молба за настаняване под наем, адресирана до Директора на ПТП Горна Оря-

ховица;
- Декларация от кандидата и членовете на семейството му, че не притежават в 

същото населено място жилище или вила, годни за постоянно обитаване и не са 
прехвърляли жилищен имот или вила, годни за постоянно обитаване, през послед-
ните 5 години преди подаването на молбата за настаняване на други лица, освен 
на държавата или на община и в случаите на прекратяване на съсобственост;

- Служебна бележка за трудовия стаж на кандидата в системата на дружествата;
- Документи удостоверяващи, че кандидатът за настаняване и членовете на 

семейството му не притежават в същото населено място жилище или вила, годни 
за постоянно обитаване – Удостоверение от данъчната служба по постоянно мес-
тоживеене за декларирани имоти за кандидата и за членовете на семейството му;

- Служебна справка, че кандидатът се намира в трудово правоотношение с 
“Холдинг БДЖ” ЕАД, “БДЖ – Товарни превози” ЕООД или “БДЖ – Пътнически 
превози” ЕООД;

- Удостоверение от Службата по вписванията към Агенция по вписванията по 
постоянно местоживеене на кандидата и членовете на семейството му, че не са 
прехвърляли жилищен имот или вила, годни за постоянно обитаване, на други 
лица освен на държавата или на община и в случаите на прекратяване на съсоб-
ственост през последните 5 години преди подаването на молбата за настаняване.

При необходимост може да се изискат и други относими документи,  съобразно 
конкретната фактическа обстановка.

Изброените документи се представят в Деловодството на „БДЖ -Товарни пре-
вози” ЕООД  ПТП Горна Оряховица , гр. Горна Оряховица – 5120, ул. „Цар Осво-
бодител” № 97 в срок от един месец от публикуването на обявата.

За допълнителна информация: Иван Иванов, експерт „НИ и РС” – ПТП Горна 
Оряховица - тел. 0887 219 318 

инж. Орлин Рангелов
Директор ПТП Горна Оряховица

СИНДИКАТИ И РАБОТОДАТЕЛИ СИНДИКАТИ И РАБОТОДАТЕЛИ 
ЗАЕДНО В ПОДКРЕПА ...ЗАЕДНО В ПОДКРЕПА ...

СТОП НА СПАДА В ТОВАРНИЯ 
ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

СЪОБЩЕНИЕ

Положението на товарния 
железопътен сектор в Европа е 
катастрофално. Пазарният му 
дял намалява драстично в много 
страни от целия континент. Само 
през периода от юни до септем-
ври 2013 г. услугите в сектора са 
спаднали с 3 процента. Днес, 
товарните железопътни пре-
возвачи извършват по-малко от 
една пета от общия обем товарни 
превози. Драматичен дисба-
ланс заплашва транспортните 
маршрути на Европа - нейните 
жизнени артерии. Трябва да се 
предприемат действия това да 
бъде предотвратено. 

Затова железопътните компа-
нии и синдикати от цяла Европа 
призовават Европейския съюз 
и националните правителства 
да разработят план за справед-
ливост и растеж на товарния 
железопътен транспорт в Европа, 
план, чиято цел е да се засили 
конкурентоспособността на този 
вид транспорт след дългото 
му пренебрегване. Без проект 
за насърчаване на баланса и 
растежа на железопътния транс-
порт, проблемите в сектора ще 
се превърнат в най-сериозната 
пречка за икономическия напре-
дък на Европа. Вземайки предвид 
значителното нарастване на 
обема на товарите, компаниите 

от другите транспортни сектори 
също ще спечелят от подкрепа-
та, предоставена на товарния 
железопътен сектор. 

Мобилността и логистиката са 
от решаващо значение за нашата 
икономика и нашата работна 
сила. Формирайки един от крайъ-
гълните камъни на просперитета 
на Европа, те са зависими от 
товарен железопътен транспорт, 
който е способен да се развива. 
За съжаление, този сектор е мно-
гократно пренебрегван в полза на 
другите видове транспорт. Желе-
зопътните товарни превозвачи 
досега не са били в състояние 
да извлекат максимума от ико-
номическите и екологичните си 
предимства. 

По тази причина са необхо-
дими спешни действия за пре-
махване на неблагоприятните 
конкурентни условия, които пре-
чат на растежа в железопътния 
сектор. Нашето послание към 
Европейската комисия и Евро-
пейския парламент е да действат 
незабавно като свикат конфе-
ренция с представители на пра-
вителствата на страните-членки 
и железопътните оператори, на 
която да се обсъдят и приемат 
мерки за растеж и справедливи 
условия за железопътния превоз 
на товари.

Призовава декларацията, подписана в Манхайм
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Това е един от най-успешните 
украински проекти, който се 

реализира с т.нар. киотовски пари. 
Украйна е сред 55-те държави, 
подписали Протокола от Киото 
през декември 1997 г., който до-
пълва Рамковата конвенция на 
ООН за изменението на климата. 

Този документ е международно 
споразумение за контрол над 
глобалното затопляне, ангажи-
ращо подписалите го страни с 
вече развити и с икономики в 
преход, да намалят емисиите си 
от парникови газове.

Протоколът е и първото гло-
бално споразумение за опазване 
на околната среда, основано на 
пазарен принцип за регулиране, 
изразяващ се в международна 
търговия с квоти за вредни еми-
сии. За внедряването му Евро-
пейският съюз и другите държави, 
които са го ратифицирали, разра-
ботиха система от ограничения за 
допустимите от промишлеността 
вредни емисии, базираща се на 
определяне на квоти за всяка от 
тях. Държавите, присъединили се 
към съглашението, са задължени 
да сведат вредните си емисии до 
нивата, които са изхвърляли в ат-

мосферата през 1990 г. В случай, 
че ги надвишат, страната трябва 
да компенсира увеличението като 
си закупи от изразходваните в 
повече обеми от други държави, 
които имат неизползвани „запаси” 
парникови газове.

Украйна е една от малкото 

страни в света, които от 1990 г. до 
2000 г. рязко е съкратила отделя-
ните в околната среда парникови 
емисии. Това обаче не се дължи 

на някаква особена еко политика, 
а на слабата натовареност на ней-
ната промишленост. В първите 8 
години от първото десетилетие на 
ХХI век тя все пак успя да отбеле-
жи ръст в индустрията си, но дори 
и отделяните от предприятията й 
въглеродни емисии остават далеч 
под нивата от 1990 г. Така, след 
като ратифицираха Протокола 

през 2004 г., властите в Киев по-
лучиха възможност да продават 
неизползваните си квоти. Според 
информация от Националния 
екологичен център на Украйна, в 
държавния бюджет на страната в 
периода 2009 - 2010 г. са се влели 
470 млн. евро.

Подобно на останалите стра-
ни, подписали документа, Украйна 
е задължена да харчи придоби-
тите от тази търговия средства 
само за социални и екологични 
проекти, свързани с намаляването 
на парниковите газове. В тази 
връзка властите в Киев утвърж-
дават план за изпълнението на 
529 проекта за саниране и то-
плоизолация на социални сгради 
в различни области в страната 
и 7 проекта, които предвиждат 
използването на японски техно-
логии. Последните засягат пре-
димно модернизацията на метро 
съставите в украинската столица 
и замяната на автомобилите на 
вътрешното министерство на 
страната. Оценени са за около 
40 млн. евро. От ноември 2013 
г. междуведомствена работна 
група по промените на климата 
започна кампания по контрол за 
осъществяването на проектите в 

Украйна, които се финансират с 
пари от продажбите на квоти за 
парникови газове.

Модернизацията на 95-те 
вагона на киевското метро е 
един от най-големите проекти, 
изпълнени с киотовски пари. Той 
се финансира изцяло от Япония. 
По този начин тя заплаща на Киев 
продадените й неконсумирани 

парникови квоти. Осъвременява-
нето се извършва в украинския 
Крюковски вагоностроителен 
завод. 

Причината с парниковите пари 
да се осъществява обновяване 
на метро съставите, вместо със 
закупуването на нови, е чисто фи-
нансова. За сравнение един нов 
вагон, произведен в цитираното 
жп предприятие, струва около 
1,3 млн. евро, а модернизиран 
– около 570 000 евро. Затова 
и украинците са предпочели с 
по-малко пари да постигнат по-
голям ефект.

Началото на проекта е да-
дено още през 2012 г. Тогава 

е подписан договорът между 
изпълнителя (Крюковския ваго-
ностроителен завод) и японската 
корпорация Itochu Corporation, 
която го финансира. Две годи-
ни по-късно – на 6 октомври 
т. г. кметът на  Киев Владимир 
Кличко и посланика на Япония 
в Украйна Тоичи Саката взеха 
участие в тържественото пуска-
не в експлоатация на първите 
партиди от вече модернизира-
ните вагони.

От старите метро състави 
на практика са останали само 
корпусите. Всичко останало е 
подменено с ново. Основно е 
променена философията на 
електродвигателната система. 
Тя е разработена от водещите 
японски компании Mitsubishi, J-
Trec, Fuji-Electric, Tokio и небезиз-
вестната германска Knorr-Bremse. 
Икономиите, които постигат, са с 
2 – 2,5 пъти по-високи. Заменени 
са и ходовите части, системата за 
управление, вътрешния интериор, 
осветлението – със светодиодно. 

Обновленията са засегнали и 
кабината на машиниста – оборуд-
вана е с климатик и компютърни 
устройства.

В резултат на подобренията 
мотрисите са станали по-мощни, 
тихи, комфортни и икономич-
ни. Те консумират с 35 – 37 на 
сто по-малко електроенергия от 
старите (30 - 35-годишни) петва-
гонни електрички, които масово 
обслужват метрополитена в Киев. 
Това респективно означава и по-
малко изхвърляни в атмосферата 
емисии СО2. Подобрени са също 
удобствата на пътниците и на 
машиниста. С 322-ма души е 
увеличена вместимостта и сега 

всеки от обновените влакове може 
спокойно да превозва до 1 622 
седящи и правостоящи пасажери. 
В резултат на всичките подобре-
ния срокът на експлоатацията на 
вагоните е увеличен. 

Киевските власти се надяват 
проектът да не се изчерпи с вече 
постигнатото, а да бъде продължен 
и в близките години. Те очакват 
с „пари от въздуха” да успеят да 
модернизират допълнителни коли-
чества от застаряващия подвижен 
състав на киевския метрополитен. 
За приоритетно обновяване са 
определени 5-вагонните мотри-
си, обслужващи неговата първа 
линия, известна като Святошин-
ско-Броварската (открита през 
1960 г., с дължина 22 км и 18 
станции). Тяхното осъвременяване 
ще позволи не само да се свие 
енергопотреблението им с цели 
43 процента, но и да се намалят 
обемите на ремонтните работи и 
средствата за по-нататъшното им 
техническо обслужване.

Ивайло ПАШОВ

ТЕНДЕНЦИИ

МОДЕРНИЗАЦИЯ С ПАРИ  ОТ ВЪЗДУХАМОДЕРНИЗАЦИЯ С ПАРИ  ОТ ВЪЗДУХА
Киевското метро модер-
низира значителна част 
от подвижния си състав 
на практика... безплатно. 
Това става с финансиране 
от Япония, с което тя 
заплаща на Украйна за 
продадените й нереализи-
рани квоти за изхвърлени 
в атмосферата парникови 
газове. Срещу част от 
тези „пари от въздуха” 
транспортните власти 
на украйнската столица 
ще получат до края на 
годината 95 обновени 
вагона. С тях ще бъдат 
сформирани 19 състава за 
местния метрополитен.

Осъвременените състави трудно могат се отличават от новите

Модернизацията на киевското метро се извършва с парите от прода-
дените квоти за парникови газове

Един до друг – стар и модернизиран метро влак от киевския метропо-
литен

* Киевското метро е откри-
то на 6 ноември 1960 г. Състои 
се от три линии: „Святошин-
ско-Броварска“, „Куренивско-
Червоноармийска“, „Сърецко-
Печерска“. Общата дължина 
на трасетата е 67,4 км, а по 
него са изградени 52 метро-
станции. Обслужва се от 150 
състава, формирани от 794 
вагона. Дневно пътниците по 
всички маршрути надхвърлят 
1,44 млн. души.
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От стр. 1

В конгреса на Европей-
ските синдикати на локомо-
тивните машинисти (ALE), 
който се проведе в края на 
миналата седмица в румън-
ския град Синая, участва 
и председателят на Съюза 
на локомотивния персонал 
в България Георги Мано-
лов. На форума бяха дошли 
представителите на още15 
страни-членки на Европей-
ските синдикати – Белгия, 
Германия, Гърция, Италия, 
Холандия, Португалия, Че-
хия, Испания, Словения, Хър-
ватска, Швейцария, Унгария и 
страната домакин - Румъния. 
Отсъстваха само синдикали-
стите на Сърбия, защото в 
момента водели преговори 
за подписването на новия 
Колективен трудов договор 
в сръбските железници.

На форума отново ста-
на ясно, че ALE е против и 
няма да подкрепи 4-ти жп 
пакет, предлаган от ЕК. На 
същите позиции застанаха 
и по-голяма част от запад-

И ALE СЕ ОБЯВИ ПРОТИВИ ALE СЕ ОБЯВИ ПРОТИВ
4-ТИ ЖП  ПАКЕТ НА ЕК4-ТИ ЖП  ПАКЕТ НА ЕК

ноевропейските железопътни 
администрации. Опасенията им 
са, че след влизането в сила 
на новите правила сериозно 
ще бъде нарушена сигурността 
на пътуванията. Ще започнат 
да се пренебрегват нормите за 
безопасност, тъй като частни-
ят собственик преди всичко 
се интересувал от печалбата, 
твърдят в ALE.

Като актуален в дневния 
ред беше поставен въпросът 
за квалификацията и ценза на 
локомотивните машинисти. 
Това е много важно, защото 
ако сгреши техниката, цялата 
отговорност остава за сметка 
на машиниста. Паралелно беше 
дискутиран и проблемът за за-
плащането. Идеята е, за да не 
се прави дъмпинг на пазара, да 
бъде поставена долна граница 
на трудовите възнаграждения, 
под чиято черта няма да може 
да се пада в целия Евросъюз.

Припомняме, че ALE е най-
голямата синдикална органи-
зация в Европа със 61 хиляди 
членове.

всички дружества в сектора. Един 
от акцентите за преодоляване 
на проблемите в предстоящата 
работа ще бъде допълнителното 
обучение и квалификация на 
експлоатационния персонал при 
работата му с автоматичната 
влакова сигнализация и диспе-
черската влакова радио-връзка, 
посочи министър Ангелкова. Тя 
съобщи още предписанията от 
проведените проверки в НКЖИ 
- липса на съгласувателни про-
цедури във връзка с извършване 
на комплексни проверки и съ-
оръжения, липса на резервни 
части, кражби и посегателства 
върху инфраструктурата. Ангел-
кова допълни, че по част от тези 
предписания вече са взети мерки.

Проверяващите от ИАЖА 
също са констатирали, че от 180 
локомотива в „БДЖ - Пътнически 
превози” ЕООД с радиостанции, 
които поддържат диспечерска 
радио-връзка, 15 не работят, 
което означава, че трябва неза-
бавно да се ремонтират. В „БДЖ 
- Товарни превози” ЕООД пък от 
65 локомотива, в два радиоди-
спечерската връзка също не е 
функционирала. По думите на 
Николина Ангелкова, условията 
на труд на локомотивните ма-
шинисти също не отговарят на 
съвременните изисквания. Като 
пример тя даде столовете, на 
които те седят по време на път, 
както и липсата на климатици в 
машинното отделение. Според 
нея е недопустимо локомотив-
ните машинисти да работят в 

подобни лоши условия. Затова 
контролът върху поддръжката на 
наличния подвижен състав неза-
бавно трябва да бъде затегнат. 

Нека обаче припомним отдав-
на известната истина, че целият 
парк (с много малки изключения), 
с който оперира държавният жп 
превозвач, е значително остарял, 
а резервните части за него не 
само не достигат, но често поради 
липса на производство се доста-
вят трудно. Огромен проблем от 
години е и хроничният недостиг 
на средства. В подобни условия 
всеки превозвач в сектора по 
света сам трудно би се справил, 
без системна държавна подкрепа 
и стратегия.

В конкретния случай, по пър-
воначални изчисления средства-
та, необходими за предприемане-
то на краткосрочни мерки, с които 
ще се преодоляват посочените 
проблеми, са около 1,5 млн. 
лева. Те ще бъдат отделени от 
съществуващия бюджет на БДЖ, 
уточни Николина Ангелкова. 
Изискано е и представянето на 
ревизиран бизнес план, който 
ще включва и дейностите по 
изпълнение на тези мерки. Още 
в петък, 17 октомври, „Холдинг 
БДЖ“ ЕАД, „БДЖ-Пътнически 
превози“ ЕООД и „БДЖ-Товар-
ни превози“ ЕООД трябва да 
представят краткосрочни, сред-
носрочни и дългосрочни мерки, 
свързани както с обучението на 
експлоатационния персонал, 
така и с ремонта и поддръжката 
на подвижния състав. От тях се 
очаква да  очертаят реалистични 

КРАТКОСРОЧНИТЕ МЕРКИ КРАТКОСРОЧНИТЕ МЕРКИ 
ИЗИСКВАТ ОКОЛО 1,5 МЛН. ЛВ.ИЗИСКВАТ ОКОЛО 1,5 МЛН. ЛВ.

действия за бързото отстранява-
не на констатираните слабости в 
целевата проверка на ИА „Желе-
зопътна администрация“.

Министър Ангелкова специал-
но подчерта, че въпреки всичко 
железопътният транспорт остава 
най-сигурният и екологичен в 
момента. Също така, недобрите 
условия на труд, при които рабо-
тят машинистите, не означават, 
че те не са професионалисти и 
не управляват компетентно вла-
ковете. Цялостната безопасност 
на влаковете е гарантирана. 

Всички представени мерки ще 
бъдат обсъдени и със социални-
те партньори, заяви Николина 
Ангелкова. Затова в сряда, 15 
октомври, ръководството на ми-
нистерството провежда отделна 
среща със синдикатите в железо-
пътния сектор, на която ще може 
да бъде чута и тяхната позиция. 
(Подробна информация за нея, 
програмата и мерките, свързани 
с безопасността на жп превозите 
ще публикуваме в следващия 
брой на в. „Железничар“).

Колкото до най-пресния ин-
цидент, който стана през мина-
лата седмица на жп прелеза в 
кв. „Обеля“, там следствените 
органи продължават и в момента 
да работят. Вече е почти сигурно, 
че става дума за човешка грешка 
на ръководителя-движение в 
гара Волуяк, когато в четвъртък 
локомотив удари преминаващ 
през прелеза лек автомобил с 
двама пътници. Шофьорът беше 
ранен, а спътникът му загина. 
Според официалната информа-
ция от НКЖИ, бариерите са били 
вдигнати, което е разрешавало 
движението на превозни средства 
през прелеза. Това потвърди на 
брифинга и министър Николина 

Ангелкова. „Длъжностното лице 
от НКЖИ, което аз временно съм 
отстранила от работа, не е изпъл-
нило служебните си задължения 
за организацията на движението 
на дизеловия локомотив, като не 
е подало своевременно сигнала 
към прелезопазачката. Техниче-
ското разследване продължава, 
но вече 90 процента е установе-
но, че това е по вина на ръко-
водителя на движение на гара 
Волуяк“, добави тя и обясни, че 
задължението на дежурния ръко-
водител-движение е да изпрати 
телеграма на прелезопазача, като 
го информира, че предстои пре-
минаването на влак. Това обаче 
не се е случило и бариерите на 
прелеза са останали вдигнати. 
Стана още ясно, че след като 
е минал влакът  от София за 
Банкя, служителката е видяла, 
че няма получени телеграми. 
Междувременно жената е влязла 
да си измие ръцете, защото по 
документи в близкия половин час 
е нямало никаква информация, 
че ще минава друг влак.

„Това е нехарактерен, из-
вънреден случай“, коментира 
генералният директор на НКЖИ 
Милчо Ламбрев. Според статис-
тиката, от началото на годината 
до момента на различните жп 
прелези в страната са станали 
общо 12 произшествия. При 
тях са загинали 6 души, а 12 са 
ранени. При всички случаи, с 
изключение на последния, вината 
обикновено е на шофьорите. 
Такива са фактите и през пре-
дходните пет години, като през 
последната дори тенденцията е 
катастрофите с подобен характер 
да намаляват. Стана още ясно, 
че несъоръжените жп прелези 
в страната, тоест без бариери, 

само с указания, бализи и знак 
стоп, са 137 броя, обясни Милчо 
Ламбрев. По цитираните от него 
данни, в България общият брой 
на прелезите по националната 
жп мрежа е 783. Отделно от 
тях в индустриалните клонове, 
които не са собственост на НК 
„Железопътна инфраструктура“, 
се поддържат още 193 такива съ-
оръжения. Прелезите, снабдени 
с електрическа бариера, на които 
има и прелезопазач, са 68 броя. 
Останалите видове са: с преле-
зопазачи, където манипулациите 
се извършват ръчно; автоматични 
прелезни устройства, които се 
задействат при преминаването на 
влака на определено разстояние 
от прелеза; както и с автоматична 
прелезна сигнализация - само със 
светлинна и звукова инсталация 
на прелеза. На последно място 
са неохраняемите съоръжения от 
четвърта категория, но движение-
то там въобще не е интензивно 
- през тях преминават едва по 
една - две каруци или най-много 
по един автомобил в денонощие. 
След тази подробна справка 
за най-конфликтните места по 
инфраструктурата, свързани 
с безопасността на движение, 
министър Николина Ангелкова 
информира, че интензивните 
проверки и в двете компании ще 
продължават.

По оценката й, регулаторът 
- Изпълнителна агенция „Же-
лезопътна администрация“ - до 
този момент много компетентно 
си върши работата и успешно 
се справя със задълженията си. 
До края на годината е създаден 
график, съгласно който ще бъде 
извършен пълен одит на всички 
системи за безопасност.

Мая Димитрова
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Кестеновите дървета са родом от нашия край на света – пред-
полага се, че сладкият кестен произхожда от Мала Азия, Кавказ 
и Балканите, откъдето е разпространен и в Централна Европа, 
Средиземноморието и на изток, в Китай. У нас кестенови гори 
има в югозападните планини Беласица, Славянка и Огражден, 
както и край Берковица.

На Стария континент са познати няколкостотин сорта питомни 
кестени с различни вкусови качества, а в зависимост от сорта 
външните бодливи обвивки приютяват от 1 до 7 кестена. Бла-
городните им дървета са елемент от пейзажа по цялото Среди-
земноморие, а гладките махагонови плодове, скрити в бодлива 
опаковка, определено са важна част от кулинарното наследство 
на Франция, Испания и Италия, но също и на Китай и голяма част 
от централна Европа. Има ги също в Северна и Южна Америка.

По италианските земи още предримските племена са разчитали 
предимно на този горски хляб, за да преживяват зимите, а и за 
римските легионери сладкият кестен е бил основна храна. Не 
случайно една от сладкарските емблеми днес в Тоскана е прочу-
тият древен сладкиш от кестеново брашно, наречен кастанячо. 
Едва през 19-и век тосканците му добавят и други съставки, 
които облагородяват вкуса: кедрови ядки, стафиди и розмарин. 

В тези земи зимно време се приготвят и други кестенови угоди 
– например еластични сладки палачинки от кестеново брашно, 
питки, богатата местна супа от кестени, нахут и други варива и 
дори питателен качамак. Именно в Италия някога нарекли кес-
тена хлебно дърво, понеже от алпийските масиви и лигурските 
планини до Апенините включително, хората се изхранвали през 
голяма част от годината благодарение на кестените.

Фреската кулинарна история също има богат кестенов дял. По-
знати от хилядолетия, „дървените хлебчета” стават изключително 
модни в двора на Луи XIV. Още оттогава захаросаните кестени, 
или marrons glacés, се превръщат в изтънчен специалитет и част 
от най-високия френски кулинарен престиж по света. Първата 
рецепта се появява през 16-и  век в Лион, но фините сладки 
кестени дължат популярността си на пътния инженер Клеман 
Фожие, който през 1882 г. отваря в градчето Прива фабрика за 
marron glacé. Разработвайки различни продукти на базата на 
кестените, той създава специалитети, които продължават да 
се ценят и до днес – крем от кестени, кестени с коняк, пюре от 
кестени и други вкуснотии. Бутиците, в които се предлагат заха-
росани кестени, са се превърнали в незаменима туристическа 
атракция, а самото градче Прива има славата на световна столица 
на захаросаните кестени.

Поради високото съдържание на танин кестените имат тръпчив 
вкус и не се ядат сурови, но когато се сварят или опекат, част от 
нишестето се хидролизира до по-прости захари и те стават леко 
сладки, с консистенция на хлебен крем.

Кестените съдържат витамин C, почти колкото лимоните, а са 
богати и на витамините B2, B1 и A. Ето защо те са прекрасна 
храна точно в сезона си – късна есен и зима, когато имунната 
система на човека е отслабнала. Съдържат и минерали, чиято 
липса ни кара да се чувстваме уморени и отпаднали - калий, 
фосфор, магнезий, калций, натрий, желязо както и микроелемен-
тите мед, флуор, силиций. Още едно предимство е сериозното 
количество лецитин в тях, който е важен за паметта, предпазва 
от сърдечносъдови болести, улеснява метаболизма и действа 
противостресово. 

МАГНИТНА МАГНИТНА 
ТЕРАПИЯТЕРАПИЯ

Магнитната терапия е алтер-
нативна медицина, която 

използва магнитни полета с цел 
лечение. И въпреки, че здраво-
словният ефект на магнитната 
терапия не е научно доказан, 
много хора я прилагат и твърдят, 
че успешно се лекуват с магнити.

Магнитотерапията се е из-
ползвала още от древните ки-
тайци, които използвали магнити, 
за да възстановят баланса на 
„Ци“ (жизнена сила и енергия). В 
Египет магнитната терапия също 
е била на почит, а известен нейн 
последовател е била Клеопатра, 
за която се смята, че е носила 
магнитни бижута с лечебна цел 
и лента с магнити на челото си, 
за да съхрани младостта си. При-
върженици на магнитотерапията 
са били и древните елини, за 
което има сведения от писания 

на Аристотел.
При магнитната терапия се 

използват с лечебна цел магнит-
ните полета от електромагнити 
(генерират магнитно поле чрез 
протичане на ел. ток) или посто-
янни магнити.

МАГНИТНИ „ЛЕКАРСТВА“
Всъщност това са всички маг-

нитни предмети, които участват 
в магнитотерапията – магнит, 
който да поставяте върху раз-
лични части от тялото, където 
чувствате болка, магнитна пръчка 
за магнетизиране на вода чрез 
разбъркване, магнитни ленти 
за  глезени, колене, гръб, кръст, 
магнитни гривни, които да носите 
при болки в китките и ставите, 
също и магнитни пръстени, които 
подобряват общото ви здраво-
словно състояние.

КАКВО СЕ ЛЕКУВА 
С МАГНИТИ?

Магнитната терапия се при-
лага при ставни заболявания, за 
лечение на зъбобол, главоболие, 
мигрена и потушаване на редица 
други болежки, за подобряване 
на кръвообръщението, укреп-
ване на мускулите и костите, 
намаляване на стреса и осво-
бождаване на напрежението, 
подобряване на съня, лечение 
на разширени вени, намаляване 
на менструални болки, изчист-
ване на токсините от организма. 
Според учените, обаче, дори и 
да се наблюдават подобрения 
в здравословното състояние, те 
навярно се дължат на плацебо 
ефект и самовнушение или пара-
лелно прилагана допълнителна 
терапия.

Необходими продукти:
450 гр сурови кестени
300 мл прясно мляко
120 гр захар 
2 яйца (разделени жълтъци 
от белтъци)
4 с. л. какао 
1 ч. л. ванилова есенция
50 гр пудра захар
разбита сладка сметана 
(за гарниране)
захаросани портокалови 
корички (за гарниране)

Начин на приготвяне:
Кестените се срязват в острия им край на 

кръст. Слагат се във вряща вода и се варят 5-6 
минути. Отцеждат се и с помощта на нож се 
обелва кората.

Млякото се смесва с половината захар на 
кристали. Към него се добавят кестените и се 
слага да ври на среден огън. Вари се около 30 
мин., докато омекнат кестените. Отстранява се 
от котлона и се оставя да изстине. Сместа се 
прави на пюре, като кестените се намачкват с 

преса или с вилица.
Фурната се нагрява на 180°C. 

В купа се разбиват жълтъците 
с останалата половина от крис-
талната захар. Добавя се кака-
ото и ванилията и се разбива 
хубаво. Белтъците се разбиват 
на пяна. Постепенно към тях се 
добавя пудрата захар и разби-
ването продължава, докато се 
стегнат.

Кестеновата паста се смесва 
с жълтъчната смес и всичко се разбърква добре. 
По малко се добавя от разбитите белтъци. Всичко 
се обърква до еднородна маса.

Форма с подвижни стени с диаметър 22 см се 
застила с хартия за печене. Тестото се изсипва 
и се разпределя по цялата повърхност. Пече се 
20 минути.

След като се извади от фурната, пудинга се 
оставя във формата за 10 мин. и тогава се осво-
бождава от нея. Оставя се да изстине напълно.

Пудинга се поставя в сервизна чиния и се 
украсява с разбита сметана и захаросани пор-
токалови корички.  

ÏÅ×ÅÍÎ ÏÈËÅ Ñ ÊÅÑÒÅÍÈ
Необходими продукти:
1 пиле
600-700 кестени
300 мл бира
100 гр. масло
черен пипер
сол

Начин на приготвяне:
За тази рецепта, основна 

съставка са кестените. Мо-
жете да купите сурови и да ги сварите. Ястието 

се приготвя в глинено гърне. 
Изсипваме кестените на дъното 
с бирата.

Хубаво измиваме пилето и му 
правим един „масаж” с маслото, 
солта и черния пипер. Слагаме 
и пилето в гърнето. Печем в за-
грята на 170-180 градуса фурна 
час и половина. След това мо-
жете да махнете капака и да го 
запечете на 220 градуса за около 

15-20 мин., докато пилето хване хубава коричка.

ÏÓÄÈÍÃ Ñ ÊÅÑÒÅÍÈ
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Всички ние искаме да живеем в страни, където 
няма природни бедствия, тероризъм, грабежи, 
кланета. В днешния свят обаче е изключително 
трудно да се намерят места, които да отговарят на 
всички критерии. Изданието Lifestyle9.com представя 
списък на най-сигурните места в света през 2014 г., 
изготвен въз основа на статистически доклад от 
„Федерално Бюро за разследвания”.

10. Сингапур
Ниво на престъпност: 19.98
Безопасност: 80.02
Въз основа на статистическите данни, Синга-

пур е десетата най-безопасна държава в света с 
много нисък процент на престъпност. Сингапур е и 
седмият най-чист град в света. Основната причина 
за сигурността, която предоставя на гражданите си, 
е размерът на санкциите и видът на наказанията, 
наложени на хората, неспазващи закона. 

9. Бахрейн
Ниво на престъпност: 19.79
Безопасност: 80.21
Бахрейн е група от малки пустинни острови, 

която заема 9-то място в класацията за най-безо-
пасните държави в света. Страната обхваща около 
665 кв. км, а населението й е около 1.2 млн. души, 
от които 235 хил. са чужденци. Освен строгите си 
закони и заповеди, Бахрейн предлага максимална 
свобода на своите обитатели. Общият процент на 
уличната престъпност е много нисък.

8. Грузия
Ниво на престъпност: 19.57
Безопасност: 80.43
Грузия се намира на кръстопът между Азия и 

Европа. Страната предлага на своите посетители 
красивото черноморско крайбрежие, лечебен 
климат, национални паркове, планината Кавказ, 
минерални води, вкусна кухня и богата култура. 
Нивото на престъпността е ниско, a страната увели-
чава все повече стандарта си на живот. Въз основа 
на последните проучвания, 98% от грузинците, 
участвали в проучването, заявяват, че се чувстват 
на 100% в безопасност на територията на Грузия.

7. Люксембург
Ниво на престъпност: 18.75
Безопасност: 81.25
Люксембург е известна с високото качество на 

живот, което предлага на своите обитатели. Освен 
ниското ниво на престъпност, страната има добре 
развита икономика. В действителност, тя има най-
високия брутен вътрешен продукт в света, което я 
прави една от най-богатите държави. Едно от най-
привлекателните неща, които предлага Люксембург, 
е високото заплащане на труда.

6. Малта
Ниво на престъпност: 18.54
Безопасност: 81.46
Държавният департамент твърди, че Малта е с 

много ниско ниво на престъпност. В този район през 

последните няколко години не е имало терорис-
тични нападения, което го прави безопасно място 
за посещения и живеене. Природните бедствия са 
изключително редки. Според Световния доклад за 
риска за 2013 г. Малта е на второ място по безо-
пасност, когато става въпрос за природни бедствия. 

5. Обединени арабски емирства
Ниво на престъпност: 18.01
Безопасност: 81.99
На пето място в списъка на най-безопасните 

места в света е ОАЕ. В сравнение с други подобни 
по големина нации в света, Абу Даби е с много ниско 
ниво на престъпност. Въпреки, че ОАЕ е нащрек 
заради продължаващите заплахи от терористични 
групи, включително „Ал Кайда”, страната все още 
успява да създаде безопасен и сигурен публичен 
образ срещу тероризма и престъпленията.

4. Южна Корея
Ниво на престъпност: 17.40
Безопасност: 82.60
Темповете на престъпност в Южна Корея са 

изключително ниски. В страната е строго забранено 
използването на оръжие. На живеещите там не 
се налага да се притесняват за случайни побои, 
грабежи, кражби, отвличания и други. Южна Корея 
остава далеч от природни бедствия. Тропическите 
бури също са рядкост. Страната има само един 
активен вулкан – Mount Baekdusan, който изригна 
преди повече от сто години и към днешна дата 
няма признаци за това.

3. Хонконг
Ниво на престъпност: 16.57
Безопасност: 83.43
Изненадващо, но степента на престъпност в 

Хонконг е далеч по-ниска от тази в САЩ и Европа. 
Тежките престъпления са много редки, а жителите 
и туристите се чувстват сигурни. Политиката на 
правителството обхваща високите стандарти за 
безопасност. 

2. Тайван
Ниво на престъпност: 16.26
Безопасност: 83.74
Тайван е едно от най-добрите и най-сигур-

ните места за живеене поради ниските нива на 
насилствени престъпления и грабеж. Хората са 
приятелски настроени, добросърдечни и гостопри-
емни. Повечето туристи споделят, че никога не са 
се чувствали притеснени или уплашени в Тайван.

1. Япония
Ниво на престъпност: 13.11
Безопасност: 86.89
Начело на списъка с най-сигурните места в 

света е Япония. Престъпленията в страната са 
изключително редки. От друга страна културата на 
Япония се превръща в една от основните причини 
за безопасността на живеещите там. Вероятно сте 
чували колко добре дисциплинирани са японците 
и те никога не биха се включили в дейности, които 
носят срам за страната им.
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ÁÓÐÃÅÐ Â ÑÂÅÒÀ
Лондонски ресторант предлага най-скъпия бургер, съобщава 

CNBC. Аранжираният със златно фолио и хайвер сандвич се 
продава за 1 100 лири стерлинги (около 2 750 лв.) в ресторанта 
с американска кухня „Honky Tonk”.

Бургерът, наречен Glamburger (glam, съкратена форма на 
думата glamour, която означава „блясък”) е дело на известния 
шеф-готвач Крис Лардж по случай на 5-милионния клиент в хра-
нителната секция на сайта за колективна търговия „Groupon”. В 
него има месо от скъпата порода японски говеда кобе, както и от 
новозеландски елен. Но това не е достатъчно. За гарнитура към 
сандвича е добавен омар, пържен в ирански шафран, наред с 
хайвер от белуга и опушено с дъбови клонки патешко яйце. Пи-
тката е обвита със злато, в добавка има настърган бял трюфел, 
както и сок от манго с шампанско.

Бургерът беше сертифициран като най-скъпия в света, а 
направата му отнела три седмици на шеф-готвача Крис Лардж, 
който експериментирал с различни съставки и подправки, за да 
постигне съвършения му вкус.

ÁÀÊØÈØÈÒÅ Â ÐÀÇËÈ×ÍÈÒÅ 
ÐÅÃÈÎÍÈ ÏÎ ÑÂÅÒÀ

Много често когато пътуваме в различна страна, си задаваме 
въпроса „какъв бакшиш е редно да оставим”. Ето и кратък преглед 
на оставяните бакшиши от клиентите на хотели и ресторанти в 
различните региони по света.

В Средиземноморските страни хората оставят бакшиш от 
около 10% от сметката. В Испания, Италия и Гърция обикновено 
първо се плаща сметката, а след това отделно се оставя бакшиш.

В Турция ако сметката се плати с кредитна карта, е жела-
телно бакшишът да се даде в брой. Ако се плаща в брой, може 
да се закръгли сумата. Във Франция бакшиш от 10% не е нещо 
обичайно. Французите обикновено дават много малки бакшиши.

В Германия и алпийските страни като Швейцария и Австрия, 
хората оставят бакшиш между 5 и 10% до закръгляне на сума-
та, но не оставят бакшиш ако не са доволни от обслужването. 
Ако сметката се плаща с кредитна карта, бакшишът може да се 
остави на масата в брой. Обикновено не се оставя бакшиш за 
храна, донесена от бара. За портиерите в хотелите, които носят 
багажа до стаята, се препоръчва дребен бакшиш.

Хората от скандинавския регион са по-въздържани относно 
бакшишите. Там дори малък бакшиш се приема като признак, че 
клиентът е доволен от услугата, но ако не се остави бакшиш, не 
се приема, че не е доволен.

В арабския регион бакшишът обикновено е около 10%. Ако 
сметката се плати с карта, парите не отиват при сервитьора, а при 
собственика на ресторанта. По тази причина е добре бакшишите 
да се дават отделно.

В САЩ бакшишите са по-големи, тъй като услугите в стра-
ната са на голяма почит. Обикновено те са между 15 и 20%. 
Размерът може да се определи от щатския данък, който в Ню 
Йорк например е 8.8%. „Удвоявате тази сума и я добавяте към 
сметката”, съветва Лена Шюц от германската служба за Връзки 
с обществеността в Ню Йорк.

ТОП 10 НА НАЙ-БЕЗОПАСНИТЕ ТОП 10 НА НАЙ-БЕЗОПАСНИТЕ 
СТРАНИ В СВЕТА ЗА 2014 Г.СТРАНИ В СВЕТА ЗА 2014 Г.
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вкусят салати от местни зеленчуци, както 
и печено или пържено свинско с червени 
водорасли, задушени с вино. В друг влак 
на същата компания – Rokumon, който 
оперира по маршрута Карудзава - Нагано, 
пък е възможно да се дегустират вина и 
шунки, произведени в изби и колбасарски 
цехове по трасето.

Жп компанията Kitakinki Tango Railway 
също е пуснала свой „гурме” състав меж-
ду Киото и Кобе. Той носи името Tango 
Kuromatsu и по време на пътуването по 
54-километровото трасе, на пасажерите се 
поднасят стекове от киотовско говеждо и 
зеленчуци на скара, саке (оризова ракия) 
и сладкиши от региона.

В гастрономичния състав Kiha на Isumi 
Railway, който оперира в  префектурата 
Чиба, пък се сервират свежи суши и са-
шами (ястие със сурова риба) деликатеси. 
От своя страна във влака Tohoku Emotion 
на East Japan Railway се поднасят морски 
дарове, уловени в префектурите Аомори 
и Ивате, през които той преминава.

Японските „деликатесни” състави 
пътуват основно през уикендите. Те 

позволяват на туристите да посещават 
редица природни и исторически забеле-
жителности. Цената на билетите за тях 
е доста поносима – между 30 и 73 евро. 
Затова и интересът е голям, а свободните 
места – рядкост. Популярността им прово-
кира развитието на регионалния туризъм 
и очертава значителни перспективи за 
по-нататъшното им развитие. 

Ивайло ПАШОВ   

„ДЕЛИКАТЕСНИТЕ“ ВЛАКОВЕ„ДЕЛИКАТЕСНИТЕ“ ВЛАКОВЕ
МАРШРУТИ

Новият хит сред любителите на железопътните Новият хит сред любителите на железопътните 
пътешествия са гастрономическите жп туровепътешествия са гастрономическите жп турове

За контакти: 
Мая Димитрова

0889 41 30 03
maya02@abv.bg

bdz@bdz.bg
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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.

(Продължава  от брой 30)

Испания е другата европейска дър-
жава, която много успешно успява 

да съчетава традиционните влакови пъте-
шествия с гастрономическия туризъм. От 
октомври 2013 г. нейните железници пред-
лагат специален „кулинарен” маршрут.

От въпросния жп тур могат да се 
възползват гостите на Мадрид. Те имат 
възможност да се впуснат в уникална 
екскурзия с т. нар. Tren dela Tapa („Влак 
на закуските тапас”). Началната точка 
на железопътния воаяж е мадридската 
жп гара Estación de Chamartín, а негов 
краен пункт е град Валядолид. Именно в 
последния туристите ги очаква изключи-
телно наситена гастрономична програма. 

Инициатори за създаването на марш-
рута са общинските власти на Валядолид, 
Асоциацията на фирмите с ресторан-
тьорски бизнес и държавните железници 
на Испания (Renfe). Идеята за него е 
вдъхновена от идентичните сезонни жп 
екскурзии, осъществявани през 2008 г. 
и 2009 г. 

Най-често железопътните пътешест-
вия по въпросното направление се орга-
низират в края на годината, когато във 
Валядолид (столица на най-голямата 
автономна област в Испания – Касти-
лия и Леон) се провежда националния 
конкурс за пинчо. Това е лека закуска 
от рода на сандвичите, предлагана 

ме на рейсовете екипажите сервират на 
пътниците вино и споменатите закуски. 
Достигайки крайната точка на пътуването 
те имат възможност да съчетаят насла-
дата от местните кулинарни изкушения 
с културен туризъм. Валядолид се слави 
като един от основните културни центрове 
на Испания. Между XIII-XVII век в града 
е бил разположен дворът на испанските 
и кастилските монарси.  

Но Европа не е единствения кон-
тинент, по който може да срещнете 
„кулинарни влакове” за туристи. Такива 
вече има и в Далечния Изток. Състави 
от този тип се появиха през това лято и 
в Япония. С тях вече оперират редица 
японски жп компании, а заради тяхната 
популярност, вероятно с „деликатесни” 
влакове ще побързат да се снабдят и 
други.

Железопътният оператор Shikoku 
Railway предлага възможност за разход-
ка с такъв двувагонен състав (Iyonada 
Monogatari train, с капацитет 50 души) 
по крайбрежието на префектура Ехиме. 
По време на тура пасажерите могат да 

Испанските „деликатесни” жп круизи се 
извършват със скоростните влакове 
Alvia и Avant

В „кулинарните” съставите на Renfe се 
сервират на вино и закуски тапас и пинчо

Удоволствието от отличната храна се 
съчетава с великолепни гледки

Част от вкусотиите, предлагани в 
гастрономични влакове от Страната 
на изгряващото слънце

Японският гурме влат Iyonada Monogatari 
train

в баровете като добавка към бирата 
или виното. Тогава туристите имат 
възможност да участват в масовите 
угощения с популярните закуски, които 
се организират в града. 

„Деликатесните” екскурзии от испан-
ската столица до Валядолид (дълги 160 
км) се осъществяват със скоростните 
испански влакове Alvia и Avant. По вре-
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