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На стр. 3

АВСТРИЙЦИ МОДЕРНИЗИРАТ АВСТРИЙЦИ МОДЕРНИЗИРАТ 
ПЛОВДИВ – СТАМБОЛИЙСКИПЛОВДИВ – СТАМБОЛИЙСКИ

на стр. 4

ПОДЗЕМНАТА ЖЕЛЕЗНИЦА – ПОДЗЕМНАТА ЖЕЛЕЗНИЦА – 
С НОВИ ВЛАКОВЕС НОВИ ВЛАКОВЕ

Хората, които често ползват 
метрото в София вече няма 

да срещат влакове с надпис 
„Изпитателен“. От 4 февруари в 
подземната железница редовно 
пътуват десет нови мотриси. С 
тях композициите, с които тя 
оперира стават 52. Както вече 
в. „Железничар“ съобщи в бр. 1 
(9 – 15 януари 2014 г.) те са изра-
ботени от неръждаема стомана 
и харчат 25 процента по-малко 
електроенергия. Причината е, 
че при спирачен режим и движе-
ние по инерция, двигателите на 
новите влакове се превръщат в 
генератори и произвеждат ток. 
Електричеството се връща в 
енергосистемата на метрото и 
се консумира от другите влако-
ве, което води и до икономии. 
Снабдени са и със съответните 
противобоксуващи устройства, 
лубрикатори за смазване на 
бандажите за по-малкото им 
износване. В тях е вградена 
автоблокировка за автоматично 
регулиране на скоростта. Послед-
но поколение подвижен състав те 
са кооперативно производство на 
японския хипергигант „Хитачи“ 
и руската фирма „Метровагон-
маш“. Корпусът е изработен в 
Русия, но двигателите, силовата 
електроника и управлението са 
направени в Япония.

„Мотрисите са климатизирани 
и са значително по-комфортни и 
безопасни за пътниците. Всеки 
влак е със 140 седящи места 
и 930 правостоящи”, обясни 
изпълнителният директор на 
„Метрополитена” Стоян Братоев 
при пускането на първия влак от 
депото в кв. „Обеля“, който тръгна 
в посока Софийския университет. 
И уточни, че в тях са инвестирани 
41 млн. евро чрез Оперативна 
програма „Околна среда“ по 
проект „Изпълнение на дейнос-
ти за подобряване качеството 
на атмосферния въздух чрез 
закупуване и доставка на десет 
метровлака“. „Европейските сред-
ства изцяло са безвъзмездни”, 
подчерта столичният кмет Йор-
данка Фандъкова. По думите й 
новите мотриси ще спестяват 
месечно на Столична  община 
около 50 000 лева за ток. Мотри-
сите ще позволят на подземната 
железница да се подготви за 
2015 г., когато ще бъдат пуснати 
разширенията на двете линии на 
метрото. Дотогава новите влако-
ве ще дадат възможност частично 
на етапи да се спират старите 
мотриси, които ще се ремонти-
рат изцяло във  възстановеният 
завод за трамваи в София. Той 
беше открит миналата година 
с отварянето на втората линия 

на метрото със средства от ОП 
„Транспорт“. Фандъкова отбеляза 
още, че след 2015 г. с пускането в 
експлоатация на всички влакове в 
столицата ще бъдат открити още 
около 350 нови работни места.

В събитието участва и минис-
търът на околната среда и водите 
Искра Михайлова, която подчер-

та, че с десетте нови композиции 
се гарантира увеличаването на 
потока пътници, които използват 
софийското метро и така се нама-
лява трафикът на индивидуалния 
автомобилен транспорт, който 
замърсява въздуха в столицата. В 
момента минималният интервал 
на движение на влаковете по 

двете линии на метрото в пико-
вите часове е около три минути, 
отбеляза Братоев. С откриването 
през 2015 г. на изгражданите сега 
линии към летището и Бизнес 
парка в „Младост” 4 интервалът 
между влаковете, които ще се 
движат от Бизнес парка до „Слив-
ница”, ще се скъси до 2,5 минути.

ИСПАНСКИЯТ КУРС ИСПАНСКИЯТ КУРС 
КЪМ БЕЗОПАСНОСТТАКЪМ БЕЗОПАСНОСТТА

ИНВЕСТИЦИИ В БДЖ ИНВЕСТИЦИИ В БДЖ 
СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 
НЕОБХОДИМИНЕОБХОДИМИ

Антон Гинев, зам.-министър на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията

на стр. 5

Жп отсечката е включена 
в проекта „Модернизация на 
железопътния участък Сеп-
тември – Пловдив – част от 
Трансевропейската железопътна 
мрежа” и се осъществява със 
съфинансирането на Кохези-
онния фонд, чрез Оперативна 
програма „Транспорт” 2007-2013 
г. Според сключения договор с 
австрийската фирма „Порр Бау“ 
Гмбх, Стамболийски – Пловдив 
ще струва над 67 млн. лв. с ДДС. 
Разстоянието между двете гари е 
53 км, като скоростта на влакове-
те по него ще бъде 160 км в час. 
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Deutsche Bahn ще наема око-
ло 10 000 нови служители 

до 2020 г. Причината е, че в мо-
мента компанията изпитва остър 
недостиг на работна сила, което 
вече е довело до сериозни нару-
шения на някои от разписанията 
на влаковете. Така например, в 
края на декември м. г. и началото 

на януари на тази, се наложи да 
бъдат отменени 30 регионални жп 
релации в две от северозападните 
провинции на Германия. 

Преди 10 години германските 
железници извършиха радикално 
намаляване на персонала си. 
След обединението на Западна 
и Източна Германия железопът-

ният транспорт на двете държави 
също се сля. Това доведе до 
създаването на компания с голям 
брой припокриващи се структури, 
процесът на ликвидация на някои 
от които бе завършен през 1994 
г. Други се закриха през следва-
щото десетилетие, в което бяха 
освободени и много служители. 

Хърватската жп компания 
за пътнически превози HZ PP 
поръча 44 композиции на мест-
ния производител на подвижен 
състав „Koncar“. Договорът е за 
213 млн. евро и бе сключен на 
30 януари.

Това е най-голямата заявка 
от страна на HZ PP, правена 
досега. Половината от финан-
сирането на контракта (107 млн 

евро) ще бъде осигурено от 
Хърватската банка за възстано-
вяване и развитие. Доставката 
на влаковете е планирана да 
се осъществи от март 2015 г. 
до 2017 г. 

По силата на споразумението 
„Koncar“ ще произведе 16 чети-
ривагонни електрички (всяка с 
211 седящи места) за обслуж-
ване на регионалните линии и 

още 16 по-малки електрически 
мотриси (със 135 седящи места) 
за крайградските маршрути на 
Загреб. Освен тях ще предаде 
на HZ PP и 12 тривагонни дизе-
лови влака, разчетени за превоз 
на 160 седящи и още толкова 
правостоящи пътници. Новият 
подвижен състав ще може да 
развива скорости до 120 км/ч.

ГЕРМАНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ ГЕРМАНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
ЩЕ НАЕМАТ 10 000 НОВИ ЩЕ НАЕМАТ 10 000 НОВИ 

СЛУЖИТЕЛИСЛУЖИТЕЛИ

Хърватия поръча Хърватия поръча 
44 композиции44 композиции  
на свой производителна свой производител

Италианските жп оператори Италианските жп оператори 
отнеха маршрут на Ryanair отнеха маршрут на Ryanair 

Ирландският нискотари-
фен авиопревозвач Ryanair 
бе принуден да се откаже от 
рейсовете си между Милано 
и Рим. Те ще бъдат преус-
тановени в края на март т. г. 
До това решение се стигна 
заради силната конкуренция 
на двете жп компании, об-
служващи скоростните линии 
между тези два най-важни 
италиански града. 

Експресите на държавните 
железници Trenitalia и частния 
превозвач Italo преодоляват 
маршрута за 3 часа и 15 минути. Тоест пътуват малко по-дълго, 
отколкото самолетите. Но когато бъде отчетено и времето, което 
авиопасажерите губят в проверките за сигурност по летищата, 
времето за път става съпоставимо. Цените на билетите за 
скоростните състави обаче са много по-приемливи, отколкото 
за самолетите на ирландския евтин оператор. Именно това е и 
причината все повече пътници да се качват на високоскорост-
ните железници, вместо да ползват въздушния флот на Ryanair.

Казахстан повишава енергийната Казахстан повишава енергийната 
ефективност в жп транспортаефективност в жп транспорта

Европейската банка за 
възстановяване и развитие 
(ЕБВР) е предоставила кре-
дит от 40 млн. долара на 
казахстанските държавни 
железници („КТЖ”), за пови-
шаване на тяхната енергийна 
ефективност. Със заемът ще 
се финансират редица мерки 
като се започне с модерниза-
цията на осветителните системи и се стигне до внедряването 
на алтернативни решения за отопление (напр. използване на 
термопомпи и соларни водонагреватели).  

„Поддържаме стремежът на страната да развива „зелена 
икономика”. Инициативата на КТЖ ще донесе блага не само на 
техните пътници, но и на цялата страна – заяви първият вице-
президент на ЕБВР Фил Бенет при неотдавнашното подписване 
на договора в Лондон. – Радостни сме да подкрепим усилията на 
компанията за икономия на енергия и съкращаване на емисиите 
на изхвърлени парникови газове в атмосферата. Активно ще съ-
трудничим с нея в търсенето на възможности за използването на 
новите енергийноефективни технологии. Такива като замяната 
на традиционното осветление със светодиодно на територията 
на повече от 100 депа и железопътни станции и използването 
на енергия от възобновяеми източници”. 

 КТЖ е оператор на една от най-големите жп мрежи в света. 
Стремежът за повишаване на енергийната ефективност в дей-
ността на железниците съвпада със стремежа на властите за 
преход към „зелена икономика”. Сътрудничеството с ЕБВР ще 
им позволи да осъществят идеите си бързо и масово. Те са в 
унисон със  стратегията на правителството до 2015 г. да намали 
с 10 процента енергийните загуби в икономиката спрямо нивото 
им от 2008 г.

От 2006 г. насам ЕБВР е вложила в проекти за устойчива 
енергия в различни страни около 13 млрд. евро (над 17 млрд. 
долара).

Лондонското метро Лондонското метро 
ще предава интернет-поръчкище предава интернет-поръчки
Клиентите на лондонско-

то метро скоро ще могат да 
взимат поръчани по интернет 
стоки от самите метростанции. 
Миналата седмица ръковод-
ството на подземната железни-
ца сключи договори с няколко 
големи търговски вериги за 
разполагане по спирките на 
хладилници и сейфове. 

Тъй като метрополитена на британската столица постепенно 
заменя билетните си каси с билетни автомати, на метроспирките 
ще се освободи достатъчно място за хладилни витрини и сейфове 
за стоките. Предвижда се на първите 6 от тях през март да бъдат 
разположени хладилни витрини на супермаркетите Waitrose.

Пътниците, които поръчват продукти през интернет, ще могат 
да си ги получават след въвеждането на уникален цифров код, 
сканиран чрез смартфона им щрих-код или с кредитната си карта. 
Една от търговските вериги – Tesco – ще поставя заявените стоки 
да се взимат от автостоянките край метростанциите. Аналогична 
услуга от известно време предлага и онлайн магазина Asda.

Пасажерите също ще имат възможност да получават от 
спирките на метрото колети и писма. Както и да купуват цветя 
от специални автомати.

Страницата подготви: Ивайло ПАШОВ
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Н а й - го л я м о то  п р е -
дизвикателство за меж-
дународния проект ADB 
Multiplatform, е да подобри 
връзките на пристанищата 
между държавите без излаз 
на море в Югоизточна Ев-
ропа, беше подчертано по 
време на работната среща 
в София на представите-
лите на 43-те участващи 
в него страни. От тях 30 
са членки на Евросъюза, а 
13 - са извън него. Водещ 
партньор е администра-
цията на регион Фриули 
- Венеция Джулия, Италия. 
България е представена 
от Изпълнителна агенция 
„Морска администрация“, 
„БДЖ – Товарни превози” 
ЕООД и др.

ADB АПЕЛИРА ЗА ЕФЕКТИВЕН ADB АПЕЛИРА ЗА ЕФЕКТИВЕН 
ТОВАРЕН ТРАНСПОРТТОВАРЕН ТРАНСПОРТ

От стр. 1

Марио Василев, кондуктор 
в Превозна служба – Дупница е 
награден за проявена гражданска 
отговорност, след като в ППП – 
София е получено благодарстве-
ното писмо на Гроздан Бърдаров.

На 3 декември м. г. кондукто-
рът е намерил във влака, който 
е  обслужвал между София и 
Петрич, портмоне с пари и до-
кументи. Василев веднага се е 
обадил на ръководител-движение 
в Кулата, за да бъде уведомен 
пътникът и да му се предаде 
загубената вещ. 

Организаторите по почист-
ване Албена Георгиева и Ди-
митричка Георгиева в ППП 
– Горна Оряховица са наградени 
за доброто почистване на път-
ническите вагони. При работа-
та си двете организаторки по 
почистването непрекъснато са 
отчитали икономии на средства 
и материали.

За проявена отговорност 
и съзнателност е награден и 
Иван Иванов, инструктор на 
превозни бригади в Превозна 
служба – Перник, след получа-
ването на благодарствено писмо 
от пътуващи граждани. Иванов е 
съдействал за възстановяването 

на парите им при неправомерно 
издаване на билети.

Докато управляват влак 8637 
на 21 ноември м. г. машинистите 
Атанас Атанасов и Мирослав 
Неделчев проявяват голям про-
фесионализъм. Те забелязват, че 
машинното помещение започва 
да се изпълва с дим. В същото 
време отвън под коша на локо-
мотива избухва пламък. Двамата 
моментално спират влака и 
задействат пожарогасителната 
инсталация. Така успяват да 
овладеят екстремната ситуация 
и да предотвратяват опожаря-
ването на влака. За проявените 
бдителност и висок професио-
нализъм двамата машинисти са 
наградени. 

Георги Николов, снабдител 
в Пътнически център – София, 
също е отличен за създадената 
добра организация при присти-
гането на 21 декември 2013 г. на 
два вагона с калодки от Сърбия. 
Непосредствено преди дългите 
празнични дни, благодарение 
на проявената експедитивност, 
вагоните бързо са освободени 
от митницата в Драгоман. Още 
същия ден те са пристигнали в 
депо „Надежда”.

Наградени колеги

Партньори в европейския проект са 43 държавиПартньори в европейския проект са 43 държави

ADB Multiplatform започва 
през април 2012 г. и про-

дължава 30 месеца. Съфинан-
сира се от Оперативна програма 
за транс-национално сътруд-
ничество „Югоизточна Европа 
2007-2013”. Софийската среща е 
регулярна и на нея се обсъждаха 
някои текущи финансови въпроси, 
както и предпоставките за пос-
тигането на един по-ефективен 
товарен транспорт и използването 
на инфраструктурата в региона.

При откриването на фору-
ма българският министър на 
транспорта, информационните 
технологии и съобщенията Да-
наил Папазов подчерта, че за да 
бъдат увеличени товарите нашите 
пристанища се нуждаят от по-

добри връзки с другите видове 
транспорт. В момента в страната 
ни усилено се работи върху този  
проблем. През следващия програ-
мен период е планирано изпъл-
нението на редица проекти, които 
да окажат положителен ефект в 
тази посока, информира Папазов 
участниците в срещата. Той до-
пълни, че модернизацията на жп 
линията Русе – Варна ще позволи 
създаването на интермодална 
логистична верига „море – желез-
ница – река”, свързвайки Черно 
море и река Дунав. Друго важно 
направление е Пловдив – Бургас. 
В момента се изпълнява първа-
та фаза, а втората се подготвя. 
Плановете са рехабилитацията 
на отсечките, които предстои да 

се модернизират,  да се извършва 
през втория програмен период на 
ОП „Транспорт и транспортна ин-
фраструктура“. Министър Папазов 
уточни още, че свързаността на 
двете ни черноморски пристани-
ща с железницата ще се подобри 
чрез осъществяването на проекта 
„Модернизация на жп линията 
Карнобат – Синдел”.

Максимилиано Анджелоти, 
ръководител на ADB Multiplatform, 
информира, че за подобряване 
на свързаността в Югоизточна 
Европа са разработени четири 
пилотни коридора. Единият започ-
ва от Черно море и продължава 
към държавите без излаз на море. 
Той включва морски, железопътен 
транспорт и морски превози на 

къси разстояния, комбинирани с 
железница. Държавите, през които 
преминава са България, Сърбия, 
Черна гора/ Румъния, Словения и 
Хърватия. Вторият свързва север-
ните адриатически пристанища и 
страните без излаз на море. Той 
включва също морски и жп транс-
порт. Пресича Италия, Словакия, 
Словения, Сърбия, Албания. 
Третият коридор представлява 
интермодална връзка между 
Адриатическо и Черно море. Той 
тръгва от италианския порт Бари 
и албанския Дурас, преминава 
през Тирана и стига до България, 
респективно София и Варна. С 
други думи дублира класическия 
VІІІ трансевропейски коридор, 
който вече повече от двадесетиле-

тие боксува заради проблемите, 
които създава Македония при 
свързването на железопътната 
си мрежа с България. Четвъртата 
трансевропейска връзка е река 
Дунав – Черно море. Чрез нея 
по вътрешните водни пътища се 
изграждат улеснени комуникации 
между Братислава и Констанца.

Според министър Папазов 
резултатите в края на проекта 
ще бъдат от полза за всички за-
интересовани страни, свързани 
с развитието на мултимодалните 
превози в региона, а направените 
изводи и прогнози ще залегнат в 
нови инвестиционни предложе-
ния за насърчаване на този вид 
транспорт.

Мая ЙОРДАНОВА

Модернизацията включва изграждане на нов 
пешеходен подлез на гарата в Тодор Каблешков, 
а подлезът на спирка Кадиево ще бъде изцяло 
преустроен. И в двата ще се монтират асансьори. 
Навсякъде се предвижда строителство на нови пе-
рони с перонни покрития, както и шумозаглушителни 
огради. По жп трасето австрийските строители ще 
обновят напълно контактната мрежа.

Преди да бъде направена първата символична 
копка, с която се даде официалният старт на съ-
щинското строителство, министър Данаил Папазов 
заяви, че в рамките само на две-три седмици е 

започнала модернизацията на цялата железопът-
на отсечка между Септември и Пловдив. „Преди 
няколко месеца, тук в Пловдив, поех ангажимент 
да бъде изграден автомобилен подлез между ули-
ците „Модър“ и „Царевец“. Вече мога да заявя, че 
и това обещание ще бъде изпълнено“, каза още 
той. Подлезът ще свързва южния и западния ра-
йон на града и ще облекчи автомобилния трафик. 
За безопасното преминаване над железопътна-
та линия е предвидено и изграждането на две 
пасарелки. Едната ще е временна, само докато 
приключат ремонтите на подходите към подлеза и 
реконструкцията на улиците „Царевец“ и „Модър“. 
Другата ще бъде постоянна. Така пешеходците 
ще преминават безпроблемно над железопътната 
линия на улица „Елин Пелин“ в квартал „Прослав“. 
Пасарелките също ще са оборудвани с асансьори, 
което ще улесни хората с намалена подвижност. 
Стойността им е 3,2 млн. лв., а парите са осигурени 
от бюджета на НК „Железопътна инфраструктура“.

На церемонията присъстваха търговското 
аташе на Австрия Михаел Ангерер, генералният 
директор на НКЖИ Милчо Ламбрев, кметът на 
Пловдив Иван Тотев, областният управител Вен-
цислав Каймаканов, депутати, представители на 
общинската и областната администрация и други 
официални гости.

АВСТРИЙЦИ МОДЕРНИЗИРАТ АВСТРИЙЦИ МОДЕРНИЗИРАТ 
ПЛОВДИВ – СТАМБОЛИЙСКИПЛОВДИВ – СТАМБОЛИЙСКИ
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ИСПАНСКИЯТ КУРС ИСПАНСКИЯТ КУРС 
КЪМ БЕЗОПАСНОСТТАКЪМ БЕЗОПАСНОСТТА

Това е само част от целия 
комплекс мерки за пови-

шаване безопасността на желе-
зопътните превози, който прави-
телството на Испания реши да 
приеме. Те идват малко повече 
от половин година след влаковата 
катастрофа от вечерта на 24 юли 
2013 г., при която високоскорос-
тен влак Alvia (по линията Мад-
рид – Ферол) дерaйлира в завой 
на трасето край град Сантяго 
де Компостела, Северозападна 
Испания. Основната причина 
за нея бе прекалено високата 
скорост (153 км/ч при допустими 
до 80 км/ч), с която машинистът 
е вкарал композицията в завоя. 
Но заслуга има и разсеяността 
му – по време на инцидента той 
е разговарял по мобилния си 
телефон. В резултат загинаха 
79 души, a над 142 бяха ранени.

В тази връзка властите ще 
ограничат и използването на 
мобилни телефони от машини-
стите. Предвижда се въвеждане 
на телефони с модул за свобод-
ни ръце за комуникация между 
тях и контролните центрове. 
Обмисля се също внедряването 
на специални системи за удър-
жане на багажа във вагоните, 

които ще сработват в случай на 
катастрофа. Такива в момента са 
монтирани експериментално на 
осем влака на испанските желез-
ници Renfe. Сред предвидените 
мерки е и усъвършенстването на 
жп сигнализацията и железопът-
ните знаци.

Наред с чисто техническите 
мерки ще бъде създадена и 
Държавна агенция по железо-
пътна безопасност. Тя ще издава 
лицензи за работа на железопът-
ните оператори, сертификати за 
безопасност на подвижния състав 
и ще има право да провежда 
собствени проверки и разслед-
вания в сектора. 

Нововъведенията ще започ-
нат да се внедряват в близките 
месеци. Така например монтажът 
на GPS-ите и „черните кутии” 
във влаковете трябва да стане 
факт в периода март – април 
тази година. Те ще засегнат не 
само служителите на испанските 
железници, но и пътниците. Още 
от този месец при продажбата на 
влаковите билети ще започнат 
да се вземат и личните данни на 
пътниците. В т. ч. дори на деца-
та до 4 годинки, които пътуват 
безплатно в испанските влакове. 

Скоро във всички испански влакове ще се монтира GPS 
навигационна система, която ще предупреждава машини-
стите, ако превишат скоростта. В кабините на водачите 
им ще бъдат инсталирани и „черни кутии”, подобни на тези 
в самолетите. Специалните устройства ще записват с 
видео и звук случващото се по време на път и при евен-
туална катастрофа ще предоставят по-пълна картина 
за причинилите я обстоятелства. С това Испания ще 
стане първата страна в Европа, въвела такива иновации 
в железниците.

От следващия юли се очаква на 
гарите да заработи и система 
за верификация на превозните 
документи. И това не е всичко. 
Министърът на благоустройство-
то и транспорта на страната Ана 
Пастор съобщи на медиите, че 
испанският крал вече е подпи-
сал декретът за създаване на 
комплексен национален план 
за подпомагане на семействата 
на жертвите в железопътни ка-
тастрофи. Той е аналогичен на 
вече съществуващия план за 
оказване помощ на близките на 
пострадалите в авиационните 
инциденти.

Мащабните инициативи са 
следствие от проучването, което 
испанските власти направиха 
след трагедията край Сантяго 
де Компостела. По заповед на 
министър Пастор бе извърше-
на проверка на състоянието 
на жп мрежата и системата за 
безопасност на железниците на 

страната. Екипи от специалисти 
се заеха да направят преглед на 
протоколите и техниката, на жп 
инфраструктурата, на ограни-
ченията за максимална скорост 
във всеки участък на испанската 
жп мрежа, за да се предотвратят 
подобни трагедии. На база на 
извършения анализ правител-
ството предложи комплекс от 
решения за подобряване сигур-
ността в сектора. Испанските 
власти обмисляха и идеята в 
пътническите влакове да бъдат 
монтирани предпазни колани, 
както в автомобилите. Засега 
обаче тя се отлага. Любопитно 
е, че на заседание на Съвета 
на транспортните министри от 
Евросъюза в Люксембург преди 
месеци, министър Ана Пастор 
апелира европейските власти 
да проучат възможността паса-
жерските колани и системите за 
фиксация на багажа да се пре-
върнат в стандарт за държавите 

от съюза. Тя предложи същото и 
за предприеманите от страната 
й мерки за повишаване на же-
лезопътната безопасност. Дали 
ще се получи отзвук ще покаже 
бъдещето. До този момент той 
липсва.

През последните 20 години 
Испания е инвестирала 45 млрд.  
евро, за да изгради втората по 
големина в света мрежа от ви-
сокоскоростни влакове. И про-
дължава да я развива с размах 
въпреки икономическата криза. 
Железопътният транспорт остава 
главен приоритет в транспортна-
та политика на страната и през 
настоящата година. Планирано 

е правителството да увеличи 
значително инвестициите в желе-
зопътната инфраструктура. Же-
лезопътният отрасъл ще погълне 
51 процента от всички разходи за 
транспорт на иберийците, които 
за в бюджета на 2014 г. са 8,98 
млрд. евро. От тях за железни-
ците ще отидат 4,58 млрд. или с 
21 процента повече в сравнение 
с 2013 г. (3,78 млрд. евро). Това 
ще позволи на правителството да 
инвестира в развитието на висо-
коскоростните железни пътища 
3,2 млрд. евро. С тези средства 
ще продължи строителството на 
около 1 200 км нови линии, като 
най-приоритетно е направление-
то между Мадрид и Оуренсе. Но 
дори предвиденото за развитието 
на скоростното жп движение не 
може да отговори напълно на ис-
панските планове за разкриване 
на експресни жп комуникации 
до 15-те основни региона на 
страната. Заради финансовите 

ограничения, породени от кри-
зата, те ще се осъществяват в 
доста по-дълъг период от време.

По данни на Виенския Ин-
ститут за икономически изслед-
вания (IEE) железниците на 
Испания в момента са пети в 
света по ниво на развитие на 
инфраструктурата, равнище на 
технологичност, степен на безо-
пасност на превозите, качество 
на обслужване и спазване на 
графика за движение. Преди 
нея по тези показатели са само 
Япония, Швейцария, Хонконг и 
Франция. Изследването обхваща 
железниците на 148 държави.

Ивайло ПАШОВ
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ИНВЕСТИЦИИ В БДЖ ИНВЕСТИЦИИ В БДЖ 

- Г-н Гинев, утвърдена ли е 
вече оздравителната програ-
ма на „Холдинг БДЖ“ ЕАД?

- Тя е готова и е представена 
в Министерството на транспор-
та, информационните техноло-
гии и съобщенията. Основните 
й елементи са разсрочването 
на дълговете на холдинга към 
кредиторите и възможностите 
му да ги погасява навреме. 
Все още не е окончателно ут-
върдена, защото продължават 
разговорите с кредиторите по 
отношение на разсрочването. 
Това ще стане щом се подпи-
шат споразуменията с облига-
ционерите и с банките, чиито 
заеми дружеството е ползвало. 
Разсрочването, което искаме да 
направим е за десет години. Но 
преди да приключи преговорни-
ят процес на може да кажем, че 
вариантът на оздравителната 
програма е окончателен.

- Все още не сте подписали 
с нито един от кредиторите?

- Не, аз и заместник-минис-
търът на финансите Людмила 
Елкова сме съпредседатели на 
комисията, в която участват и 
колегите от БДЖ, експерти от 
Министерствoто на транспорта 
и Министерството на финанси-
те. Надяваме се, че до края на 
месец март този процес успеш-
но ще приключи. През февруари 
предстои среща във Виена с 
германската банка KfW, която е 
един от най-големите кредитори 
на БДЖ за мотрисите „Сименс“. 
Надяваме се скоро да стигнем 
до споразумение.

Искам да обърна внимание, 
че в оздравителната програма 
са описани всички възможности 
за допълнителни приходи – раз-
продажбата на неоперативни 
активи, взаимоотношенията с 
Национална компания „Желе-
зопътна инфраструктура“ по 
задълженията, възможностите 
за разширяване на бизнеса, 
включително и закупуването 
на нов подвижен състав за 
пътническите превози.

- Изяснено ли е вече какви 
влакове е най-подходящо 
да се закупят за нашите ус-
ловия и инфраструктурни 
параметри?

- Очакваме официалното 
предложение на дружеството 
за „Пътнически превози”, за 
да открием процедурата. Фи-
нансирането ще се извършва 
чрез капиталови инвестиции 
от държавния бюджет,  като в 
перспектива са планирани по 
30 милиона лева на година. Ще 
се влагат и собствени средства. 
Не сме изгубили надежда да 
намерим пари също от европей-
ските фондове, но основното, 
което трябва да направим, е да 
подпишем споразумение с кре-
диторите, за да се стабилизира 
през следващите години превоз-
вачът. И да може да продължим 
да мислим за развитието му в 
дългосрочен план.

- По-точно какво имате 
предвид, когато казвате след-
ващите години?

- Става дума за три години 
напред. Теоретично могат да се 
потърсят средства от Оператив-
ната програма „Околна среда”, 
защото за съжаление по прин-
цип размерът на европейските 
средства, идващи по линия 
на различните програми са 
ограничени. Много зависи и от 
продажната цена на подвижния 
жп състав, който ще купуваме. 
Обръщам внимание, че правим 
процедура за 30 милиона лева 
за тригодишен период, което 
прави общо 90 милиона лева 
или 45 милиона евро. И като 
бъдеща възможност е съвсем 
друго нещо. Инвестиции в БДЖ 
са абсолютно необходими, за-
щото липсата им през последни-
те години значително ограничи 
възможността за правенето на 
бизнес. Това повлия негативно 
и върху графика за движение на 
влаковете, и на обслужването 
на цялото население. В желез-
ниците липсват, както ремонти-
рани вагони, така и локомотиви. 
При такива обстоятелства не 
може да се осигурява нормално 
обслужване, дори такова какво-
то е било преди десет години.

- Но само с ремонти едва 
ли генерално ще се реши 
проблемът.

- Съгласен съм, защото 
новоизграждащите се линии са 

предвидени за скорости 160 
километра в час. Така че 
подвижният състав трябва 
да отговаря на условията 
и оборудването, което 
те имат. Важно е да не 
забравяме, че пътниче-
ските превози на БДЖ 
имат Договор за задъл-
жителна обществена 
услуга, спечелен чрез 
обществена поръчка 
през 2009 г., на чието 
основание те полу-
чават средства за 
компенсиране и за 
капиталови инвести-
ции. По принцип път-
ническият жп превоз 
в цяла Европа е суб-
сидиран. Възможно е 
да се появи конкурен-
тен превозвач, след 
като изтече договорът 
за задължителна об-
ществена услуга. Не е 
изключено и пускането 
на частни регионални, 
крайградски влакове или 
отдаване на концесия на 
определени линии. Надяваме 
се, че след години една такава 
конкурентна среда ще доведе 
до подобряване на услугата.

- Кога очаквате да тръгнат 
първите нови влакове?

- Всичко е въпрос на об-
ществена поръчка. Тя трябва 
да се проведе и да влезе в 
сила договорът, където ще 
бъдат отбелязани сроковете 
за доставка. Защото това не 
са автомобили, които стоят 
на склад. Железопътният под-
вижен състав се произвежда 
специално. Мисля, че до една 
година след влизането в сила 
на договора първата мотриса 
ще бъде у нас.

- Г-н Гинев, до къде стигна-
ха преговорите за дълговете, 
които от години българският 
превозвач не може да събере 
от съседните железници?

-w Питате за македонските, 
сръбските и мисля гръцките 
жп администрации. Водихме в 
края на миналата година разго-
вори с колегите от Македония 
и Сърбия. Решихме работни 

групи, на експертно ниво, от 
всяка железница да постигнат 
в обозримо бъдеще споразуме-
ния, за да започнат да влизат 
средства в БДЖ, които съвсем 
не са малко. Проблемът никак 
не е лесен, защото опира и до 
възможностите на техните жп 
компании, които също не са 
много големи.

- Наскоро отново започна 
да се коментира свързването 
на македонската и българ-
ската жп инфраструктура, 
проблем, който поне дваде-
сетина години стои открит.

- Македонските железници 
наистина започнаха строител-
ство по трасето, но то засега 
няма да стигне до българ-
ската граница. Ние все пак 
сме обнадеждени, защото е 
положителна стъпка. Линия-
та, която в момента строят е 
между Куманово и Беляковци 
или по-точно до средата между 

Куманово и нашата граница. 
България е готова да довърши 
останалата част от тунела, но 
преди това македонците трябва 
да стигнат до границата ни. 
Въпросът е в ръцете на тяхното 
правителство.

- Кои са най-важните при-
оритети, които стоят пред 
железопътния сектор през 
тази година?

- Разсрочването на задъл-
женията на БДЖ, закупуването 
на пътнически подвижен състав 
или по-точно сключването на 
договорите с производителя, 
завършването на започнатите 
проекти в инфраструктурната 
компания и успешното стар-
тиране на втория програмен 
период на оперативна програ-
ма „Транспорт и транспортна 
инфраструктура“.

Интервюто проведе:
Мая ДИМИТРОВА

Антон Гинев, зам.-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Липсата им през последните години ограничи 
възможността да се прави бизнес

СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО 
НЕОБХОДИМИНЕОБХОДИМИ
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ПАЗЕТЕ КОЖАТА НА ЛИЦЕТО СИ – 
5 неща, които не бива да правите

Как да имаме по-хубава кожа? А 
как да мием лицето си правилно? 
Почистването на лицето винаги ли 
е най-доброто решение? На тези 
въпроси ще ви отговорим по-долу.

ПРЕСТАРАВАНЕ
Ако твърде честото миете 

лицето си, това може да накара 
кожата ви да изглежда по-стара. 
Мийте лицето си не повече от два 
пъти дневно. 

ГРУБО ПОЧИСТВАНЕ
Помислете да смените сапуна, 

ако използвате такъв, който премахва 
естествената мазнина на кожата ви и предизвика 
дразнене. Използвайте почистващи средства с 
успокояващи съставки, като зелен чай, който ще 
успокои чувствителната ви кожа. И ако имате мазна, 
склонна към акне кожа, използвайте измиване на 
лицето със салицилова киселина.

ИЗПОЛЗВАТЕ СИЛНИ ЕКСФОЛИАНТИ ИЛИ НЕ 
ИЗПОЛЗВАТЕ ЕКСФОЛИАНТИ ИЗОБЩО

Използването на ексфолиант може да 
подобри текстурата и тонуса на кожата 

ви.  Хубаво е да ексфолирате кожата 
си преди лягане, тъй като това е 
времето когато кожата е в „режим 
на обновяване” и генерира нови 
кожни клетки. 

НЕ ОТМИВАТЕ ГРИМА СИ 
ПРЕДИ ЛЯГАНЕ

Това може да съсипе вашата 
кожа за седмици, тъй като гримът 

запушва порите и спира себума - 
смазката в нашата кожа, която я овлаж-

нява и премахва мъртвите кожни клетки. Не 
забравяйте да си сваляте грима, защото това може 
да доведе до инфекция или възпаление.

ИЗПЛАКВАТЕ ЛИЦЕТО СИ С ТВЪРДЕ ГОРЕЩА 
ВОДА

Това е особено важно през зимата, когато кожата 
ни е по-суха. С прекалено топлата вода можем да 
изсушим кожата си, вместо да я хидратираме. По 
добре е да използвате хладка вода.

На 14 февруари милиони 
хора по света честват праз-

ника на влюбените – Деня на 
свети Валентин. 

Корените на празника се губят 
в далечното минало. В древен 
Рим на 15 февруари са празну-
вали Луперкалиите – празник на 
изобилието, посветен на покро-
вителя на стадата Фавън (едно 
от имената му било Луперк). 
Предишният ден се посвещавал 
на римската богиня на брака, 
майчинството и жените – Юнона. 
През този ден девойките пишели 
любовни писма, слагали ги в го-
ляма урна, а след това мъжете 
изваждали писмата. Всеки мъж 
трябвало да ухажва девойката, 
чието писмо е изтеглил, според 
волята на боговете.

За самия св. Валентин, обаче, 
се знае малко, а информацията е 
откъслечна. Днес на човечество-
то са известни няколко истории за 
свети Валентин. Най-разпростра-
нената история за св. Валентин 
е следната:

В доброто старо време им-
ператор Клавдий Втори водил 
много войни. Той събирал добро-
волци за армията си, но никой 
от мъжете не искал да се бие и 
да умре, оставяйки любимата и 
семейството си сами и явилите 

Свети ВалентинСвети Валентин

се били малцина. Тогава на 
Клавдий му хрумнала щурата 
идея, че ако забрани брака, до-
броволците ще станат повече... 
И, както може би се досещате, 
тъкмо това направил. Някъде 
в древната римска държава 
живял свещеникът Валентин, 
който напук на императора вен-
чавал тайно влюбени двойки. 
Изпълнявайки мисията си, той 

бил заловен и екзекутиран на 
14.02.269 г. за подстрекателство. 
Самата екзекуция била по-скоро 
тържество, тъй като хората го 
изпратили с цветя и сладки. Сто-
тина години по-късно хората все 
още се сещали за това, на което 
ги учел Валентин и го провъзгла-
сили за светец и покровител на 
влюбените.

Друга история разказва за 

млад лечител с името Валентин, 
живял през 1 в. пр. н.е. Младе-
жът имал чудодейни способ-
ности на изцерител и именно 
заради тях и заради вярата си 
бил хвърлен в тъмница. Веднъж 
при него дошъл един надзира-
тел от затвора и го помолил да 
излекува сляпата му дъщеря. 
Валентин знаел, че слепотата 
била неизлечима, но обещал, 

Символи на празникаСимволи на празника
КУПИДОН е най-известният 

символ на празника на влюбе-
ните. Това е палавото ангелче 
с лък и стрели. Онзи, в когото 
попадне стрелата на Купидон, 
се влюбва – внезапно, страстно, 
безнадеждно, с цялата си душа. 
В древна Гърция това е бил 
Ерос – помощникът на богинята 
Афродита, олицетворение на 
най-силното любовно желание, а 
римляните го наричали Купидон 
и смятали, че е син на Венера.

РОЗАТА е божественото цвете на любовта. Първите рози 
са били отгледани в Азия преди повече от 5 000 години. 

Общоизвестно е, че червените рози означават: „Обичам 
те”. Букет от червени и бели рози означава единство и дружба, 
розовите – изящество и елегантност, жълтите - радост, оранже-
вите – желание, букет от тъмночервени рози – комплимент за 
красотата на дамата, а белите означават – „Ти си божествена”. 

Само в деня на Свети Валентин се продават не по-малко 
от 3 млн. рози.

СЪРЦЕТО от векове е символ 
на чистата любов, която идва от 
душата. Шоколадови бонбоние-
ри, плюшени възглавнички, би-
жута и много други декоративни 
сърца предават топлината между 
влюбените.

ВАЛЕНТИНКИ – Какво е праз-
никът без ярките поздравителни 

картички, които си изпращат влюбените. Знак на внимание или 
повод за признание, „валентинките” носят послание за любов 
и копнеж. През 20 в. ръчно написаните послания биват заме-
нени от масово произвежданите готови картички. Асоциацията 
за поздравителни картички е изчислила, че всяка година се 
изпращат 1 млрд. поздравителни картички. 

ГЪЛЪБИ – Те са символ на верността и вечната любов, 
защото прекарват целия си живот с един и същ партньор. За 
разлика от други себеподобни, при гълъбите както  майката, 
така и бащата се грижат по равно за своите пиленца. Ето защо, 
като символи, те се използват както в деня на Свети Валентин, 
така и на брачни церемонии.

• Първата 
традиция е: 
мъжът да пода-
рява цветя. Не 
е важно колко 
струва буке-
тът и колко е 
голям. Най-ва-
жното е искре-
ното чувство и 
вниманието. 

• Втората традиция е: цветята да са обагрени 
в червено. Желателно е, тъй като червеният цвят е 
всепризнат символ на любов. Класическа емблема 
на деня на Свети Валентин са червените рози, 
които според античната легенда се появили, когато 
Афродита, бързайки към своя любим Адонис, стъ-
пила върху бял розов храст и нейната божествена 
кръв обагрила листенцата им в червено. 

Ако вашият подарък не са цветя, то той трябва 
да е опакован в червена хартия. 

• Третата традиция е: подаръкът да бъде сла-
дък, така че към цветята няма да бъде излишна 
кутия бонбони или шоколад. 

• Четвъртата традиция: подаръкът да е във 
форма на сърце. Но може и просто да се залепи 
сърце, изрязано от червена хартия. Ако пък фанта-
зията ви е заработила на пълни обороти и вече сте 
приготвили и „валентинка” с любовно признание, 
браво на вас! Може само да се завижда на вашия 
избранник. 

•  П е т а т а 
традиция: по-
даръкът да е 
гълъб – „птица-
та на любовта”. 
Ч уд е с н о  б и 
било да пода-
рите или такъв 
сувенир, или 
пък плюшено 
мече.

че ще направи всичко възможно 
момичето да прогледне. Напра-
вил мехлем за очите й и наредил 
момичето да дойде пак при него 
след известно време. Минали 
няколко седмици, но девойката 
така и не прогледнала. Но нито 
тя, нито баща й не изгубили вяра 
и продължавали с мазането на 
очите. Когато дошло време за 
екзекуцията му бащата на сля-
пата му пациентка искал да му 
помогне, но нямал тази възмож-
ност. Единственото нещо, което 
успял да направи, било да му 
занесе хартия и мастило. Свети 
Валентин написал прощално 
любовно писмо на девойката, 
а след няколко часа го екзеку-
тирали. Надзирателят предал 
бележката на дъщеря си, тя я 
разгърнала и открила в нея жълт 
минзухар. На бележката пишело: 
„От твоя Валентин”. Станало 
чудо – девойката прогледнала. 

Затова и днес картичките се 
подписват по този начин – ис-
тинското име не се пише, смята 
се, че получателят трябва сам 
да се досети, кой му изпраща 
„валентинката”. 

През 496 г. римският папа 
Геласиус обявява датата на смър-
тта на светеца – 14 февруари за 
ден на св. Валентин.

Традиции за Свети Валентин
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ОВЦА

Под знака Овца са родените през 1931, 1943, 1955, 
1967, 1979, 1991, 2003, 2015 г.

Елегантна и артистична, Овцата би могла да бъде най-
очарователна от знаците, ако не беше толкова капризна 
и песимистична. Тя никога не е доволна от съдбата си. 
Няма никакво чувство за време, винаги закъс-
нява, разпиляна и недисциплинирана, тя 
отчайва околните с капризите си, но 
въпреки това умее да се харесва, 
когато това е в неин интерес. 
Привлича я религията, мис-
териозното, свръхестест-
веното. Създадена е да 
се подчинява, от нея не 
става нито ръководи-
тел, нито победител. 
Сантименталният 
й живот е твърде 
неспокоен. Овците 
нямат особено чув-
ство за отговорност. 
Ако са ръководени 
добре, те могат да 
блеснат в пълна 
степен. Имат вкус и 
много таланти. 

2014 г. им носи 
много възможност да 
проявят дарбите си. От-
ношенията на Овците с на-
чалници, колеги и приятели 
ще бъдат хармонични. Могат 
да очакват повишение в службата. 
Добре е да избягват високомерието и 
да проявяват повече постоянство. 

МАЙМУНА

Под знака Маймуна са родените през 1920, 1932, 
1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 г.

Имат силно развито чувство за хумор и са много забавни. 
Те са интелектуални и многостранно развити личности, 
разбират и се интересуват от всичко. Суетни са. Надарена 
с въображение и оригинално мислене, Маймуната успява 
да разреши всякакви заплетени проблеми. Притежава 
здрав разум и невероятно умение да заблуждава хората. 
Не се колебае да плете интриги, дори да послъгва, може да 
бъде нечестна, ако е сигурна, че ще остане безнаказана. 
Каквото и да прави обаче, хората не й се сърдят, тъй като 
Маймуната притежава много чар. Неин недостатък е, че 
е непостоянна, прекалено експанзивна, но чувството й за 
хумор компенсира минусите й.

Независимост в служебните дела е основният акцент за 
Маймуните през 2014 г. Затова е добре да спазват стриктно 
законите. Важно е да се научат да преценяват околните. 
Трудностите в личния живот ще бъдат преодоляни през 
втората половина на годината. 

ПЕТЕЛ

Под знака Петел са родените през 1921, 1933, 1945, 
1957, 1969, 1981, 1993, 2005 г.

Родените под този знак са открити и непринудени хора, 
които не угодничат, казват истината в очите и поради това 
често ги смятат за груби, дори агресивни. Всъщност те са 
дълбоко искрени, но недипломатични. Що се отнася до 
ексцентричността на Петлите, тя е само външна. Разбира 

се, те обичат да бъдат забелязвани, придават голямо 
значение на външния си вид, на облеклото, което често 
е екстравагантно, но дълбоко в себе си са консерватори. 
Самохвалковци, бъбривци, но приятни за околните. Пе-
тлите често имат желание да направят повече, отколкото 
биха могли. Те са трудолюбиви, с дарба за земеделска 
работа и занаяти, преизпълнени с много идеи.

Успехи в кариерата ще съпровождат Петлите през 2014 
г. Нека не се набиват много на очи и поддържат добри 

отношения с колегите си. Препоръчва се Петлите 
да заделят някакви спестявания. В личния 

живот е добре да бъдат толерантни 
към близките си. 

КУЧЕ

Под знака Куче са 
родените през 1922, 
1934,  1946,  1958, 
1970, 1982, 1994, 
2006 г.

Честно и вярно, 
Кучето има силно 
развито чувство за 
дълг. Най-благо-
родните черти на 
човешката природа 
са събрани в него. 

Рядко привлича от-
веднъж вниманието, 

но никой не умее да 
слуша като него. Пре-

даността му може да 
стигне до себеотрицание, 

готово е да направи всичко за 
приятелите си. Има неспокоен 

нрав, непрекъснато е нащрек, 
крайно упорито е. Философ и мора-

лист, Кучето подхожда сериозно към всяко 
начинание в живота. Винаги е малко „скитник”, 

който лесно се лишава от парите и комфорта, но остава 
верен на идеалите си. То е интелигентно и лоялно към 
господарите си. Умее да пази тайна. От такива хора стават 
добри прависти, индустриалци, педагози.

За Кучето 2014 г. носи много късмет в творческата 
и емоционална сфера. Възможно е отдалечаване от 
семейството поради служебни или други причини. Куче-
тата трябва да се пазят от наранявания, да не проявяват 
нахалство и да избягват рискови инвестиции. 

ГЛИГАН

Под знака Глиган са родените през  1923, 1935, 1947, 
1959, 1971, 1983, 1995, 2007 г.

Този знак носи мир и спокойствие под флага на чис-
тотата. Чувствителни и галантни, Глиганите са приятни 
събеседници и интересни сексуални партньори. Обик-
новено са доверчиви и чистосърдечни. Добросърдечни, 
добри стратези, увличат се от всякакъв тип игри, като не 
се нервират, ако загубят. Жените от този знак са добри 
домакини, обичат да правят подаръци, живи по характер, 
наглед много отстъпчиви, но под привидно кроткия си вид те 
крият силна воля и дори власт. Съзнателни и трудолюбиви 
във всяка професия, но особена дарба имат за литера-
тура. Глиганите имат много приятели, за които са готови 
на големи жертви, но твърде често се разочароват от тях.

Близки и колеги ще подпомагат Глиганите в кариерата 
през 2014 г. Нека не пренебрегват дребните болежки, кои-
то могат да прерастнат в сериозен проблем. Финансово 
няма да бъдат съвсем стабилни, но в личен план могат 
да очакват баланс. 

Китайски зодиак Китайски зодиак 
и хороскоп за 2014 г.и хороскоп за 2014 г.

ÊÈÒÀÉ ÏÎÑÐÅÙÍÀ 
ÃÎÄÈÍÀÒÀ ÍÀ ÊÎÍß

На 31 януари Китай посрещна Нова година. 
Китайската Нова година настъпи точно в 5 часа 
39 минути на 31 януари китайско време.

Това е най-големият и дългоочакван китайски 
празник, който беше отпразнуван с пищни тър-
жества и паради в отделните части на страната 
и целия свят.

Всъщност посрещането на Новата година 
в Китай означава „Голямо пролетно пътуване” 
което вече започна за милиони китайци, които 
и тази година посрещнаха  празника по родни-
те си места, заедно със семействата си през 
новогодишните дни.

Пролетният празник на Китай има 4000-го-
дишна история и ще продължи около 3 седмици. 
Наричат го още Празника на фенерите, които 
украсяват улиците и домовете в цял Китай.

Новогодишните фойеверки също имат важно 
значение, тъй като са силно обвързани с китай-
ските традиции и култура. И до днес хората, 
вярват, че с тях се гонят злите сили.

Астролозите предвещават добра и спорна 
година, тъй като конят е едно от най-любими-
те животни в Китай и се свързва с пътувания, 
състезания и победи.

ÊÀÌÅÍÍÈÒÅ ÁËÎÊÎÂÅ 
Â ÇÀÁÐÀÍÅÍÈß ÃÐÀÄ – 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÈÐÀÍÈ 
ÂÚÐÕÓ ËÅÄ

Каменните блокове в Забранения град в 
Китай са транспортирани върху лед, въпреки 
че колелото е било изобретено 3000 години 
преди това.

Забраненият град е построен в началото на 
династията Мин през 15-и век. Тогава плъзгането 
на товар върху дървени подпори по лед е било 
много по-надеждно от превоза с каруци. Методът 
е бил по-скъп и трудоемък, но се е смятал за 
по-сигурен от транспорта с мулета.

Откритието е направено от екипът на проф. 
Хауърд Стоун от университета Принстън. Уче-
ните са намерили и превели 500-годишен доку-
мент, в който се споменава транспортиране на 
огромни каменни късове по изкуствени ледени 
пътища, залети с вода. Правдоподобността 
на описанието е потвърдена с изчисления за 
търкането по леда.

За транспортирането на каменни късове с 
тегло от 100 до 300 тона са били необходими 
няколкостотин работници. Това е било въз-
можно да се прави през сравнително кратък 
период през зимата, когато е било достатъчно 
студено. Предварителното планиране е било 
много важно, защото 70-километровият път от 
каменоломната до Пекин е трябвало да бъде 
заливан с вода, така че тя да замръзне.

„Копали са кладенци на всеки километър, за 
да заливат пътя и той да стане много гладък. 
Ледът може да издържи голям товар и те са 
влачели каменните блокове” - казва проф. Стоун.
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Куриозен инцидент се разиграва през 
последния уикенд на юни миналата година 
в Китай. Стотици пътници и жители на 
Дзилин (столица на едноименната про-
винция в Североизточен Китай), остават 
поразени, когато на видеоекрана на цен-
тралната жп гара на двумилионния град, 
вместо обичайните реклами, е пуснато 
порно. Розовото „шоу” продължава цели 
10 минути.

Виновник за него е ИТ-специалист, 
изпратен да ремонтира въпросната ви-
деостена. След като успешно приключва 
работата си, компютърният експерт, извес-
тен само с малкото си име Юан, решава 
да си пусне порнофилм. Забравя обаче 
да извади кабела, който свързва лапто-
па му с монитора на гарата и картината 
се предава и на него. Разбира какво е 
сторил цели 10 минути по-късно, когато 
е потърсен по телефона от разярения 
си шеф. В резултат спецът побързал да 
спре „горещата” прожекция и в паниката 
си дори изхвърля диска с филма през 
прозореца. Междувременно стотици хора 
се спират пред зданието на гарата, за да 
гледат кадрите на еротичната продукция 
„Забранената легенда: Секс и клечки” (The 
Forbidden Legend: Sex and Chopsticks), 
произведена в Хонконг.

Тъй като порнографията е забранена 
в Китай, случилото се коства на Юан две 
години затвор. Такова е наказанието за 

За контакти: 
Мая Димитрова

0889 41 30 03
maya02@abv.bg

bdz@bdz.bg
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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.

Най-странните железопътни Най-странните железопътни 
инциденти през 2013 г.инциденти през 2013 г.

разпространение на порнографски ау-
дио-визуални продукти, предвидено в 
китайските закони. 

Още по-необичайно произшествие ста-
ва към 1 часа през нощта на 5 август 2013 
г. на гара Messe/Deutz в Кьолн. Докато една 
от междуградските електрички навлиза в 
перона, машинистът й забелязва мъж на 
релсите. Тутакси натиска спирачката, но 
разстоянието е твърде малко, за да може 
композицията да спре и той преминава 
отгоре му. По чудо обаче човекът не само 
се отървава без драскотина, но и шокира 

железничарите с поведението си. Веднага 
щом се изправя на крака късметлията 
(55-годишен) започва да буйства, крещи 
и да ругае машиниста, че не е успял да 
спре навреме. На удивения от този раз-
вой на събитията управляващ влака се 
налага да призовава на помощ колегите 
си,  които го усмиряват, докато пристигне 
полицията. Блюстителите на реда задър-
жат сърдития чичко. Разпитват го, ала така 
и не установяват точната причина, поради 
която той се озовава на линията. Затова 
му предявяват обвинение за поведение, 
поставящо в опасност живота и здравето 
на други граждани. В случая екстреното 
спиране на влака създава предпоставка 
за дерайлиране на мотрисата, от което 

са могли да пострадат, както служители-
те на железницата, обслужващи влака, 
така и пътуващите в него 20 пътници. 
Като компенсация за преживения стрес 
и проваленото пътуване, пасажерите от 
влака са транспортирани безплатно с 
таксита до домовете им. 

С далеч по-безопасно, но достатъчно 
странно (особено за Русия) железопътно 
премеждие се сблъскват пътниците и 
железничарите от влака Анапа - Томск 
в средата на октомври м. г. Пътуващите 
в един от вагоните се виждат в чудо от 
техен спътник, който се бил „налял до 
козирката”. Заради шумното си поведение 
пияният успява да се изпокара с всичките 
си съседи по вагон и кондуктора. Накрая 
се уморява и унася в дрямка, но вместо 
да настъпи дългоочакваната тишина и 
спокойствие - из вагона се разнася из-
ключително силното му хъркане. Това 
прелива чашата на търпението и на 
помощ е призован началникът на влака. 
Той се запознава със ситуацията и за да 
въздаде възмездие не само съставя акт 
за непристойно поведение на пияния, но 
и нарежда на транспортните полицаи да 
го свалят от вагона. С обяснението, че 
пречи на спокойното пътуване на оста-
налите, спиртосаният пасажер е оставен 
да изтрезнява на гарата в Новосибирск. 

Ивайло ПАШОВ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


