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ГОТОВНОСТ ОТ НАЛИЧЕН ФИНАНСОВ РЕСУРС
ПО-ВИСОКА ПРОЕКТНА
Обяви министър Ивайло Московски на международна конференция в София

Ивайло Московски съ-
общи, че най-късно до 

седмица се очаква новата жп 
стратегия да бъде внесена 
за обсъждане в парламен-

на средствата (от 520 млрд. 
евро) и най-безупречна органи-
зация са постигнати в софий-
ския „Метрополитен“, където 
до този момент 97 процента от 
парите вече реално са използ-
вани. С пускането през април на 
отсечката до летището, а след 
това и на разклонението до Биз-
нес центъра, най-много до два 
месеца, остатъкът от парите на-
пълно ще бъде изконсумиран в 
строителството на подземната 
железница, допълни Василева. 
В железопътната инфраструк-
тура усвояването е в размер на 
60 процента, а в пътната - 67 
процента. В момента усилията 
са насочени към пълна мобили-
зация на ресурсите и строител-
ния потенциал, за да може сво-
евременно да се финализират 
високорисковите обекти и да 
се преодолее натрупаното за-
къснение. Прави се преоценка 
на всяка отделна ситуация и се 
изготвят индивидуални планове 
за действие.

Галина Василева не пре-
мълча, че новата ОП „Транспорт 
и транспортна инфраструктура“ 
е орязана със 100 млн. евро, 
което не е най-благоприятното 
за страната ни. При одобре-
нието й в Брюксел са взети под 
внимание няколко фактора – го-
товност и сложност на проекти-
те, както и последователност 
на инвестициите. По 673 млн. 
евро са разпределени между 
пътния и железопътния сектор 
по TENTI, което е крайно недос-
татъчно. Около 402 млн. евро 
ще бъдат насочени към подо-
бряване на интермодалността 
или по-конкретно за разшире-
нието на столичното метро и 
изграждането на терминали в 
Русе, Варна и Видин. Отделят 
се средства и за иновации и 
управление на трафика, както 
и за внедряването на новости в 
жп управлението. През втория 
програмен период ще бъдат об-
новени още два участъка по жп 
трасето София - Пловдив, 78 км 
от линията между Елин Пелин и 
Ихтиман, както и няколко гари 
по направлението (Стара Заго-
ра, Нова Загора, Ямбол и Кар-
нобат) като целта е до края на 
2020 г. да бъде модернизирано 
цялото трасе турска - сръбска 
граница за движение със 160 км 
в час. Ревизира се и стратегия-
та за развитие на железопътна-

Проектите в железопът-
ния транспорт са съобразени 
с нуждите и обществения ин-
терес, заяви министърът на 
транспорта, информацион-
ните технологии и съобще-
нията Ивайло Московски на 
международната конферен-
ция „Стратегическа инфра-
структура и инвестиции 2015 
в България и Западни Балка-
ни“, организирана от „Градът“ 
Медиа Груп. Той откри тре-
тия панел, с основна тема 
„Транспортната инфраструк-
тура на България“, на който 
се дискутираха актуални про-
блеми, свързани с модернизи-
рането на железопътната и 
пътната инфраструктура 
у нас по трансевропейски-
те и основните национални 
транспортни оси, финанси-
рана от Оперативна про-
грама „Транспорт“, както и 
предпоставките за изграж-
дането на трети мост над 
река Дунав.

тарната транспортна коми-
сия. Тя засяга, както обновя-
ването на подвижния състав 
на държавния жп превозвач, 
така и някои детайли в рабо-
тата на инфраструктурната 
компания. Стабилизацион-
ната програма за “Холдинг 
БДЖ“ ЕАД и дъщерните му 
дружества публично ще се 
обсъжда от българската об-
щественост и затова ще й 
бъде отделено колкото е 
необходимо време. Защото 
става въпрос за седемгоди-
шен период, в който са зало-
жени много различни мерки 
за оздравяване.

Министърът подчерта, че 
продължава най-голямо вни-
мание да се отделя за разви-
тието на основните коридори 
по трансевропейската транс-
портна мрежа, както и на при-
лежащите им връзки. „Работим 
усилено за усвояване на целия 
финансов ресурс до края на го-
дината по ОП „Транспорт 2007 
– 2013“, а едновременно с това 
и по стартиране на проектите в 
новия програмен период“ - каза 
Московски и констатира, че про-

ектната готовност на всички бе-
нефициенти в този програмен 
период е по-голяма, отколкото 
ресурсът, с който той разполага. 
По отношение на железопътна-
та инфраструктура и до 2020 г. 
ще продължи развитието на 
жп направлението Септември 
- Пловдив, както и започналото 
вече модернизиране на връзка-
та със сръбска граница.

В пътния сектор основен при-
оритет е завършването на авто-
магистрала „Струма“, която се 
предвижда до края на програм-
ния период да бъде изцяло гото-
ва. Намеренията са ако бъде по-
стигната икономия на средства 
след провеждането на тръжните 
процедури за отсечката до гра-
ницата, останалите средства ще 
се пренасочат към „Хемус“ и към 
тунела под Шипка. Стремежът 
също е да се използват колкото 
е възможно повече инвестиции 
от допълнителните финансови 
инструменти, които ни предос-
тавя Европейската комисия. По 
Механизма за свързана Европа 
(Connecting Europe Facility) фи-
нансовият ресурс, с който стра-
ната разполага е 406 млн. евро. 

В момента тече подготовката на 
2 железопътни проекта по на-
правленията Видин - Медковец 
и Драгоман - София - Елин Пе-
лин, които очакват пари от него. 
И жп възел София също частич-
но ще разчита на финансиране 
от този механизъм. Сега усиле-
но се проучват възможностите 
за кандидатстване с проекти 
по плана Юнкер, който обаче 
изисква задължителното да се 
гарантира възвръщаемостта на 
направените разходи. Министър 
Московски обобщи, че е много 
важно да се извърши ъпдейтва-
не на генералния план на транс-
порта, защото само така ще се 
гарантира устойчивост на про-
цесите.

Фокусът преди всичко обаче 
е насочен към новия програ-
мен период на ОПТТИ, подчер-
та Галина Василева, директор 
на дирекция „Координация на 
програми и проекти“ в Минис-
терството на транспорта, ин-
формационните технологии и 
съобщенията. Правейки равно-
сметка на приключващия първи 
период на програмата изводът 
й бе, че най-добро усвояване 



2 26 март - 1 април 2015 г. � брой 8

ОЩЕ 4 ДЪРЖАВИ В ПАКЕТА EURAIL GLOBAL PASS

СВЯТ

Перу иска да строи жп тунел 
през Андите

Властите на Перу планират да построят железопътен тунел 
през Андите. Съоръжението ще е с дължина 23,2 км, а изграж-
дането му се оценява за около 2 млрд. долара. То ще позволи 
времето за път между столицата Лима и централния град на 
съседната провинция Хунин Хуанкайо да се намали чувствител-
но. Очаква се настоящите 12 часа да бъдат намалени до пет.

Перуанският министър на транспорта и комуникациите 
Хосе Галардо анонсира, че в средата на годината предстои 
да се проведе конкурс за технико-икономическа обосновка на 
проекта. Предвижда се той да бъде реализиран по модела на 
публично-частното партньорство. Правителството на Перу е 
готово да инвестира 800 млн. долара в начинанието, а остана-
лият капитал трябва да бъде осигурен от частни инвеститори.

Alstom ще достави мотриси 
за метрото в Кочин

Властите на югозападния индийски град Кочин (613 000 
жители) сключиха три договора с френската корпорация 
Alstom. С тях европейската компания поема задълженията 
да достави подвижен състав, да изгради електрическата 
мрежа и системата за сигнализация и връзка на изгражданата 
в момента първа линия на метрото в пристанищния град.

С първия контракт (на стойност 85 млн. евро) Alstom се 
ангажира да достави 25 тривагонни мотриси тип Metropolis. 
По условията на споразумението същите трябва да бъдат 
произведени в жп завод, който френския концерн предвижда 
да изгради в индийския щат Андхра-Прадеш.

Вторият договор (за 33 млн. евро) включва монтаж на 
контактните релси и другите компоненти от системата за 
тягово електроснабдяване (прав ток с напрежение 750 вата). 
Също така: изграждане на подстанции за захранване на 
нетяговото оборудване и монтаж на система за управление 
на електроснабдяването на базата на технологията SCADA. 
Водеща роля в осъществяването на този проект ще играе 
производственото предприятие на Alstom в Бангалор. От-
делни части ще се доставят и от европейските заводи на 
френския концерн.

Снабдяването на линията със система за сигнализация 
и управление на влаковото движение Urbalis 400, с радио-
връзка, видеонаблюдение и средства за звуково и визуално 
информиране на пътниците, ще стане в рамките на послед-
ния, трети контракт. Той достига 34 млн. евро.

Първото метро-трасе на Кочин ще бъде изцяло надземно. 
То ще е с дължина 25,6 км, 22 метростанции и широчина 
на линиите 1435 мм. Въвеждането му редовна експлоата-
ция е планирано за м. март 2016 г. Очаква се превозната 
способност на линията да е 15 000 души на час в едната 
посока. Планирано е мотрисите да развиват максимална 
скорост до 80 км/ч.

Страницата подготви: Ивайло ПАШОВ

Чешките държавни же-
лезници (ČD) започнаха 

опитна експлоатация на пътни-
чески дизел-електрически ло-
комотив серия 714, модифици-
ран за работа на компресиран 
природен газ (CNG). Целта на 
пилотната програма е оценка 
на икономическите, екологич-
ни и практически аспекти на 
използването на природния газ 
за задвижване на локомотивна-
та техника. Ако резултатите от 
експеримента са положителни 
ČD планират да модернизират 
и приспособят за работа с CNG 
всичките си дизелови локомоти-
ви от серия 714. 

Тестовете се провеждат на 
жп участъка Опава – Глучин, 
чиято дължина е 22 км. Те ще 

продължат до края на м. юни. 
В хода им се сравняват експло-
атационните показатели на два 
четириосни дизелови локомо-
тива от серия 714 – единият, 
преоборудван за работа с при-
роден газ, а другият – задвиж-
ващ се с традиционно дизело-
во гориво. Очаква се модифи-
цираната машина да покаже 
почти наполовина намалени 
експлоатационни разходи и 
много по-малки емисии вредни 
газове.

В осъществяването на про-
екта участват специалисти от 
компаниите Vitkovice Doprava, 
CZ Loko, Tedom, ČD, ČD Cargo 
и научно-изследователския ин-
ститут  по жп транспорт VÚZ. 
Модернизираният дизел-елек-

трически локомотив е снабден 
с два двигателя TG 250 AV (с 
мощност по 260 кВт) на компа-
нията Tedom. Те са адаптирани 
за използване на природен газ 
на базата на технология, разра-
ботена от американската фирма 
Omnitek Engineering. 

Теглото на експериментал-
ния локомотив е 64 тона и може 
да развива максимална скорост 
от 80 км/ч. Вместо горивен ре-
зервоар на него са установени 
газови балони с диаметър 360 
мм и сумарен обем от 3 430 ли-
тра, в които се вмества 479 кг 
компресиран газ под налягане 
200 бара. Такъв горивен запас е 
достатъчен, за да може тестова-
та машина да измине без доза-
реждане около 510 км.

След като в началото на го-
дината Босна и Херцеговина, 
Сърбия, Черна гора и Полша се 
присъединиха към програмата 
Eurail Pass, те бяха включени в 
нейния пакет Eurail Global Pass. 
В резултат на това, пътниците 
от четирите държави-кандидат-
ки за ЕС вече имат възможност 
да се възползват от същите пре-
димства, които инициативата 
дава и на пасажерите от 28-те 
страни-членки на съюза.   

Eurail Pass дава възмож-
ност на пътниците от държави-
те, включени в програмата, да 
осъществяват жп пътувания в 

почти цяла Европа само с един 
билет. На същите се издават ня-
колко вида превозни документи: 
Global Pass (за жп пътувания на 
териториите на всички страни, 
включени в проекта Eurail Pass), 
Regional Pass (за трансгранич-
ни трансфери между области 
на две съседни държави) и One 
Country Pass (важат за регио-
налните и скоростни влакове на 
дадена европейска страна).

Заради високите цени на 
стандартните железопътни би-
лети в повечето държави от ЕС 
(като Франция, Испания и Ита-
лия) много от пътниците, плани-

ращи дълги влакови пътувания, 
предпочитат да закупят по-из-
годните пакетни билети Eurail 
Pass. 

Към настоящия момент към 
пакета Eurail Global Pass, ос-
вен гореспоменатата нова „чет-
ворка” са се присъединили же-
лезниците на Австрия, Белгия, 
България, Германия, Гърция, 
Дания, Испания, Италия, Ир-
ландия, Люксембург, Норвегия, 
Португалия, Румъния, Слова-
кия, Словения, Турция, Унгария, 
Финландия, Франция, Холан-
дия, Хърватска, Чехия, Швеция 
и Швейцария.

В ЧЕХИЯ ИЗПИТВАТ 
ЛОКОМОТИВ С ПРИРОДЕН ГАЗ
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За ускоряване на строител-
ството на Общоевропейския 
транспортен коридор VІІІ по 
направлението Бари/Бринди-
зи – Дурас – Тирана – Скопие – 
София – Бургас/Варна апели-
раха българският министър на 
транспорта, информационни-
те технологии и съобщенията 
Ивайло Московски и албански-

ят му колега Едмонд Хаджина-
сто, министър на транспорта и 
инфраструктурата. По време 
на шестата сесия на Смесена-
та междуправителствена бъл-
гаро-албанска комисия за ико-
номическо сътрудничество, чи-
ето заседание се проведе на 19 
и 20 март т. г. в Тирана, минис-
търът Московски заяви, че осъ-

ществяването на този проект 
ще осигури една от най-пре-
ките връзки от Южна Европа и 
Средиземноморието през Бал-
каните към Кавказ, региона на 
Средна Азия и Далечния Изток. 
По думите му, цялостното из-
граждане и модернизиране ще 
допринесе за осъвременяване-
то на балканската транспортна 

ПО-БЪРЗО ИЗГРАЖДАНЕ НА КОРИДОР VІІІ
Отново поискаха в Тирана транспортните министри на България и Албания

СРЕЩУ НЕЛОЯЛНИЯ КОНКУРЕНТЕН НАТИСК
В Брюксел на заседанието 

на Съвета на министрите 
по транспорта на Европейския 
съюз българският транспортен 
министър Ивайло Московски 
акцентира пред колегите си на 
проблема за необходимостта в 
предстоящите дискусии по за-
конодателните промени в т. нар. 
„пазарен стълб“ на Четвърти 
железопътен пакет да се вземат 
предвид и специфичните нацио-
нални характеристики на паза-
рите в европейските държави. 
Създаването и оформянето на 
единното европейско железо-
пътно пространство, разширя-
ването на дела и ролята на жп 
превозите в целия транспортен 
процес на Евросъюза не трябва 
да бъде съпътствано от нелоя-
лен конкурентен натиск, защото 
резултатите са неблагоприятни 
социални последици в част от 
страните-членки на ЕС. При въ-
веждането на принципа за кон-
курентно възлагане на договори 
за обществени услуги в железо-
пътния сектор е необходимо да 
се предвидят някакви изключе-
ния, заяви министър Московски.

В хода на дискусията Бълга-

Застана министър Ивайло Московски в Брюксел

Министър Ивайло Московски и министър Арбен Ахметай подписват съвместния протокол след 
приключването на сесията

рия подкрепи предложението на 
Люксембург, Литва и Ирландия, 
малките пазари, с дял под 1 
процент от общия железопътен 
европейски сектор, да запазят 
възможността за изключения 
от общото правило в тръжните 
процедури и за пряко възлагане 
на договорите за обществени 
услуги.

По време на заседанието, 
докато се обменяха мнения 
по темата „Принос към конку-
рентоспособността, растежа 
и работните места в Европей-
ския съюз чрез развитието на 
транспортната политика“, ми-
нистър Ивайло Московски под-
черта, че за осигуряването на 
устойчив растеж, е по-добре 
транспортната политика да се 
фокусира върху подобряване 
на качеството на физическата 
инфраструктура, като се засили 
свързаността и достъпността 
и се подобри сътрудничество-
то между частните партньори, 
държавите-членки, европейски-
те координатори и Европейска-
та комисия.

мрежа на Балканите, създа-
вайки условия за по-ефективна 
комуникация между Европа и 
Далечния Изток и за устойчиво 
развитие на междурегионални-
те икономики. Министър Мос-
ковски отбеляза, че страната 
ни през следващите години 
ще акцентира върху строител-
ството на интермодалните тер-
минали и посочи изграждащия 
се в момента в Пловдив. Той 
съобщи, че вече са направени 
всички необходими проучвания 
във Видин за целесъобраз-
ността на още едно такова съ-
оръжение покрай Дунав,  освен 
утвърденото вече в Русе. Ока-
зало се е, че мястото е много 
подходящо за това. Ще бъдат 
разработени два или три вари-
анта на проекта, като се тър-
си възможност терминалът да 
функционира самостоятелно 
или като част от друг по-голям 
проект в индустриалната зона 
на града, коментира Москов-
ски. Целта е в него да се комби-
нират превозите между желе-
зопътния, водния и вътрешния 
шосеен транспорт. Подготвя се 
и концесията на „Пристанищен 
терминал Видин-център“, коя-
то ще се осъществи съвмест-
но с общината. Всичко това е 
още една благоприятна пред-
поставка и възможност за при-
вличането на нови товари по 
направлението на Коридор VІІІ.

При посещението си в Тира-
на Ивайло Московски се срещна 
и с министъра на иновациите и 
публичната администрация на 
Албания Милена Харито. Дома-
кините представиха проект на 
ново двустранно споразумение 

за сътрудничество в сферата на 
информационните технологии и 
електронните комуникации, кое-
то е предпоставка за започване 
на преговори. Обсъди се и въз-
можността територията на Алба-
ния да бъде включена в зоната 
на обслужване на спътниковата 
система BULSAT-30 B-1,9 E.

Още при откриването на се-
сията министър Московски, за-
едно с министъра на икономи-
ческото развитие, търговията, 
туризма и предприемачеството 
Арбен Ахметай, направиха пре-
глед на икономическото състоя-
ние на двете държави и разви-
тието на двустранните отноше-
ния. По време на разговорите 
бяха постигнати договорености 
за разширяване и задълбоча-
ване на формите за сътрудни-
чество в областите от взаимен 
интерес, като транспорт, ин-
формационни технологии, ико-
номика, финанси, инвестиции, 
енергетика, туризъм, строител-
ство, околна среда, социални 
дейности, селско стопанство, 
култура и образование. В края 
на сесията беше подписан про-
токол, който съдържа конкрет-
ните договорености между две-
те страни.

Министрите подчертаха зна-
чението от провеждането на 
настоящата сесия на смесената 
комисия, която е важен инстру-
мент за цялостното развитие на 
икономическите връзки между 
България и Албания и възмож-
ност за обсъждане на пътищата 
за увеличаване на двустранната 
търговия и осъществяването на 
съвместни икономически проек-
ти в различни области.
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Нарастващата конкуренция с автобусните оператори 
принуждава германските държавни железници (Deutsche 
Bahn) да инвестират до 12 млрд. евро за повишаване ско-
ростта на превозите и подобряване на качеството на об-
служване. Но дори тази инвестиционна офанзива не дава 
гаранции за успех на железопътния монополист на Феде-
ралната република.

D E U T S C H E 
B A H N  В 
О Ф А Н З И В А

От управата на  Deutsche 
Bahn планират мащабно 

настъпление на пазара на път-
ническите превози. Компанията 
възнамерява да инвестира до 
12 млрд. евро, за да ускори дви-
жението на своите влакове и да 
подобри услугите си и качество-
то на обслужване. Крайната цел 
на кампанията е да се постигне 
увеличаване на броя на клиен-
тите на немската железница с 
50 млн. души на година. Тя се 

предприема, за да може дър-
жавният жп оператор да излезе 
победител от сериозно изостри-
лата се през последните години 
конкуренция с автобусните пре-
возвачи.

За да надделеят в битката, 
от Deutsche Bahn смятат да при-
ложат пакет от мерки. Първата 
от тях предвижда 150 от между-
градските маршрути, които еже-
дневно се обслужват от между-
градските влакове IC да бъдат 
поети от високоскоростните със-
тави ICE. Последните предлагат 
много повече комфорт и по-бър-
зи трансфери. Друга планирана 
мярка, е по някои от направле-
нията, по които досега е пъту-
вала само по една композиция 
на час, жп рейсовете да бъдат 
удвоени. Очаква се промяната 
да засегне основни маршрути 
като Берлин – Хановер – Кьолн 
и Хамбург – Франкфурт – Карл-
сруе.

Помислено е и за подобря-
ване на комфорта. В тази връз-
ка във втора класа на немските 
влакове-стрели ICE също ще 
бъде пуснат безплатен безжи-
чен интернет (Wi-Fi). Досега 
свободният достъп до глобал-
ната мрежа бе екстра, на която 
се радваха само пасажерите от 
първа класа.

Монополистът възнамерява 
да изненада приятно клиентите 
си и във финансово отношение. 

В момента Deutsche Bahn изис-
ква от пътниците да плащат до-
пълнително 4,50 евро при всяка 
резервация на билет. В бъдеще 
тази такса ще отпадне и ще е 
включена в цената на превозния 
документ. Също така ще бъде 
даден ход на редица програми, 
които ще позволят на пасаже-
рите да пътуват по-евтино и да 
спестяват от транспортни раз-
ходи.

Според компанията нейните 

клиенти ще започнат да чувст-
ват положителния ефект от про-
мените в края на тази година. 
Те ще влязат в сила заедно с 
въвеждането на зимното раз-

писание. От управата заявяват, 
че един от приятните сюрпризи, 
които ще донесе зимния график, 
е това, че пътуванията с нейни-
те влакове ще се съкратят зна-
чително като времетраене.

В този контекст например, 
жп трансферът между Франк-
фурт на Майн и Дрезден се оч-
аква да стане 4 часа и 15 минути 
или с цели 65 минути по-кратък, 
отколкото е сега. С 30 минути 
по-бърза ще е и железопътна-
та комуникация между Кьолн и 

Хамбург. Пътуването от Щутгард 
до Париж пък трябва да стане 
само 3 часа и 10 минути,  което 
ще означава времево съкраще-
ние с 20 минути.

Но това е само първият етап. 
Скоростта на движение на гер-
манските влакове ще бъде уве-
личена още веднъж и през 2018 
г. По това време съставите на 
Deutsche Bahn трябва да вземат 
разстоянието между Мюнхен и 
Берлин само за 3 часа и 55 ми-
нути. Ако това стане, ще е голя-
мо постижение и ще означава, 
че времето за път между двата 
мегаполиса се е свило с повече 
от два часа.

Предполага се, че почти 

всички градове в Германия с 
население над 100 000 жители 
ще бъдат включени в маршрути-
те на влаковете на компанията, 
обслужващи далечните направ-
ления. Идеята е те да премина-
ват през тях през интервал от 
два часа. Така ще бъдат открити 
около 190 нови жп направления. 
50 от тях ще засегнат най-голе-
мите градове на Федералната 
република.

Важен акцент в нововъведе-
нията  ще бъдат привлекател-

ните цени.  През настоящата 
година се планира пускането 
в продажба на нова тримесеч-
на транспортна жп карта Bahn 
Card, а също така аналогични 
карти със срок на валидност 15, 
50 и 100 дни. Освен това компа-
нията работи над създаването 
на бюджетни превозни докумен-
ти и за междуградските компо-
зиции IC. Те ще станат достъпни 
през 2016 г. Билетите за тях ще 
могат да се закупуват на цени от 
19 евро, което е с 30 процента 
по-евтино, отколкото в момента. 
По-изгодните билети вече ще 
могат да се вземат и малко пре-
ди пътуването, а не само месе-
ци или седмици по-рано.

Обещава се и повишаване 
на комфорта на жп трансфери-
те. През това лято на съставите 
ICE ще бъдат поставени мобил-
ни ретранслатори от последно 
поколение, за да се подобри 
приемането на сигнала на мо-
билните телефонни оператори 
и на безжичния интернет по вре-
ме на движение на влаковете. 
Същото ще бъде направено и в 
композициите IC, но през лятото 
на следващата година. Безплат-
ният Wi-Fi във вагоните втора 
класа ще стане достъпен от юни 
2016 г.

Германският жп монополист 
е принуден да прибегне към тези 
инициативи заради острата кон-
куренция от страна на автобус-
ните оператори. След сливането 
на автобусните лидери на паза-
ра Mein-Fernbus и Flixbus конку-
рентният натиск върху Deutsche 
Bahn се увеличи. В резултат на 
това през 2014 г. компанията е 
изгубила 2 млн. пасажери.

Паралелно с анонсирано-
то, държавните железници на 
Германия възнамеряват всяка 
година до 2020 г. да приемат 
на работа по около 10 000 нови 
сътрудници. Толкова мащабна 
програма за наемане на персо-
нал няма нито едно друго пред-
приятие в страната. Дефицит 
от квалифицирани кадри напо-
следък изпитват много немски 
компании. Малко обаче са тези, 
в които ситуацията с персонала 
е толкова напрегната, колкото е 
при Deutsche Bahn. 

Недостигът на квалифицира-
ни служители доведе до неедно-
кратни сривове в железопътните 
комуникации. Така например, в 
края на декември м.г. и начало-
то на януари т.г. беше отменено 
движението на над 30 регионал-
ни влака в две от северозапад-
ните провинции на Германия. 
По-рано, през август 2013 г., 
аналогична случка се разигра 
в Майнц (столицата на провин-
ция Рейнланд Пфалц). Тогава 
много композиции, обслужващи 
далечни маршрути, трябваше 
да заобикалят града, а много 
от крайградските електрички не 
пътуваха. Причината беше една 
и съща – недостиг на жп специа-
листи, тъй като заради рязкото 
застудяване през новогодишни-
те празници, много от служите-
лите бяха заболели и излезли в 
болнични.

Ивайло ПАШОВ
По материали на Bild.de и 

портала ЦТС

Държавният жп превозвач на Германия ще привлича пътниците и с 
по-атрактивни цени на билетите и транспортните карти

Повишаване на комфорта на жп трансферите е друго направление, в 
което ще инвестират германските железници

От конкуренцията с автобусните оператори Deutsche Bahn са 
загубили през 2014 г. 2 млн. пътници

В резултат на планираните промени, времето за път между Берлин 
и Мюнхен ще се съкрати с 2 часа

ГеГерГерманскикиитте т желжелжелезезезезнезнезнеезззнее ицицицииц  обещават подобряване на 
качкачкачесссстс вотото но наа о оа ооа оообслбслбслбсллуужване и по-бързи превози
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та инфраструктура. Значителен 
финансов ресурс, около 35 млн. 
евро, е вложен само в предпро-
ектната подготовка на обектите 
в железопътния сектор, които 
реално ще се изпълняват меж-
ду 2015 г. и 2020 г., информира 
Галина Василева.

По думите на Христо Алек-
сиев, зам.-генерален директор  
„Стратегия и администрация“ в 
НКЖИ изграждането на нова же-
лезопътна инфраструктура е го-
лямо предизвикателство, защо-
то трябва да се интегрират раз-
лични самостоятелни системи 
като телекомуникация, електри-
фикация и други. Допускането 
дори на най-малка грешка, при 
която и да е от тях, рефлектира 
върху останалите и нарушава 
нормалния строителен ритъм. 
Освен това новите жп линии не 
заобикалят населените места, 
а преминават през тях. Те пре-
сичат много пътни връзки, под-
черта Христо Алексиев и посо-
чи като пример направлението 
Пловдив - Димитров град, къде-
то е положен асфалт върху по-
вече от 80 км. път. При жп стро-
ителството има и специфични 
екологични изисквания, които 
налагат поставянето на шумо-
заглушителни стени във всички 
селища. Най-често се работи 
при активна експлоатационна 
обстановка, без движението да 
спира, което допълнително съз-
дава затруднения и забавя ра-
ботата, обясни Алексиев. Пред-
вижда се проектите Димитров-
град - Свиленград и Харманли - 
турска граница да приключат 
до края на 2015 г., уточни той. 
Но не скри притеснението си за 
гарата в Симеоновград, която 

може да не бъде завършена в 
този срок заради археологиче-
ски разкопки. Трасето Септем-
ври – Пловдив също е поста-
вено под въпрос. Там до скоро 
изпълнителите са имали сери-

озни парични затруднения. Но 
консорциумът вече е получил 
очакваните пари и все още не 
е напълно загубена надеждата 

ПЕРСПЕКТИВИ

От стр. 1

Работа в Англия
Фирма Grupo SaMarCo подготвя езиково и професионално български технически кадри за работа в 
чужбина и е осигурила работа на повече от 3000 души в Испания, Франция и Англия от 2001-ва година 
насам. В момента набираме кандидати за работа в Англия по специалност монтаж на ж.п. контактна 
мрежа и тягови подстанции, а също и ел. монтажници високо напрежение (далекопроводи, подстанции 
и т.н.т..).
Предлага се: интервю с английски работодатели. Ако сте одобрен следва назначаване в английска фирма 
с часова ставка 12 лири/час, съгласно английското законодателство. Допълнителен бонус: самолетен 
билет, местен транспорт, жилище, 10 лири/ден за храна, пенсионни осигуровки, работно облекло – всичко 
това платено от работодателя.
Изисква се: техническо образование, професионален стаж над 2 години, желание за работа в екип, 
инициативност и комуникативност.
За кандидати с недостатъчно ниво на английски – подготвяме в София, чрез ускорен 50-часов курс по 
метода на сугестопедията, за придобиване на базово езиково ниво с цел преминаване през задължителното 
интервю и изискваните тестове от работодателя в Англия.
За кандидати с добро ниво на английски – подготвяме в София, чрез 50-часов курс, за изкарване на теста 
по Правилник за Безопасност на Английските Държавни Железници – PTS (Personal Track Safety).

Може да посетите страницата ни на http://www.samarco.es/bg
Кандидатите да изпратят подробна автобиография на имейл: info@samarco.es

отсечката да се открие според 
договора.

За рехабилитацията и об-
новяването на Централна гара 
София стана ясно, че до края 
на април ще започне да работи 
за пътниците източната страна 
на зданието, а строителните 
работи ще се преместят в за-
падното крило. Там опасения 
за неспазване на сроковете 
няма. Освен обновената гара 
в Пазарджик, която вече пред-
лага значително по-качествена 
услуга, усилено се работи и в 
Бургас, където освен рехаби-
литацията на сградата и обно-
вяване на коловозното разви-
тие се предвижда жп връзка с 
летището в Сарафово. Но за 
да бъде конкурентноспособна 
една железница трябва да има 
правилна тарифната политика, 
коментира Алексиев. Инвести-
рат се милиарди, за да се на-
мали пътуването с един час, 
а накрая товарните влакове 
стоят с часове по граничните 
пунктове. Независимо, че про-
блемът е много стар, адекват-
но решение продължава да не 
се намира. Според заместник 

генералния директор на НКЖИ 
усилено трябва да се работи 
и за по-добрата подготовка на 
проектите, както и във връзка 
със изготвянето на кадастрал-
ните карти, които на много мес-
та липсват. Това също води до 
неизпълнение на сроковете.

Обнадеждаващо прозву-
ча съобщението на Доналд 
Мишаджиу, старши банкер по 
транспорта в Европейската бан-
ка за възстановяване и развитие 
(ЕБВР). Липсващата жп линия 
между Кюстендил и Скопие вече 
усилено се строи. Сега в поле-
зрението на ЕБВР на Балканите 
са коридор VIII и Х на терито-
рията на Македония и Сърбия. 
Вече са отпуснати 48 млн. евро 
за първата фаза на жп линия-
та до Крива Паланка. Банката 
ще помогне и за изпълнението 
на втората фаза с друг заем за 
изгражданото на жп трасето до 
българската граница. Тя също е 
отпуснала пари за обновяването 
на сръбските влакове, които ще 
се движат по направлението на 
еврокоридор 10.

Мая ДИМИТРОВА

Христо Алексиев представя 
приоритетите за втория 
програмен период на ОПТТИ Проекти в процес на 

изпълнение

Проекти в процес на 
подготовка

ГОТОВНОСТ ОТ НАЛИЧЕН ФИНАНСОВ РЕСУРС
ПО-ВИСОКА ПРОЕКТНА
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ÔÓÐÌÈÒÅ
  
 Фурмите са плодовете на финикова-

та палма, която расте предимно в сухите 
тропически и субтропически области на 
Африка и Азия. Те имат овална форма и 
дълга, тясна семка (костилка). Месестата 
им част е много сладка. Докато не узреят, 
цветът им е зелен, а узреят ли, става жълт, 
златисто кафяв, черен или махагоново 
червен, в зависимост от сорта.

Фурмите са вкусни и сладки, но за раз-
лика от повечето сладки изкушения, са и 
изключително полезни. Благодарение на 
богатото си съдържание на аминокисели-
ни, въглехидрати, витамини и минерали, фурмите са много подходящи за 
активно спортуващи.

Фурмите съдържат 23 вида различни аминокиселини, които липсват в 
ябълките, портокалите и бананите. В съдържанието им влизат още витами-
ните А, А1, С, В1, В2, В6, ниацин, рибофлавин, пантотенова киселина, които 
помагат на усвояването на въглехидратите, регулират нивото на глюкозата в 
кръвта и съдържанието на мастни киселини и пектин. Фурмите не съдържат 
натрий, холестерол и мазнини, което ги прави добър вариант да се подсла-
дим.  

Фурмите съдържат флуор, който защитава зъбите от кариес, и селен – 
елемент, който намалява риска от ракови заболявания, укрепва имунната 
система и намалява риска от сърдечни заболявания. Съдържанието им на 
фибри ги прави полезни за храносмилането. Те предпазват и от натрупване 
на „лошия“ холестерол, който може да повиши риска от хипертония, инсулт, 
сърдечно-съдови заболявания и др.

Консумацията на фурми може да пребори дефицита на желязо – със-
тояние при което се появява чувство на умора и при малко натоварване. 
Желязото е много важен елемент, спомагащ червените кръвни клетки в пре-
насянето на кислорода по-ефективно към различните части на организма. 
По този начин се подобрява и цялостното му функциониране и се предотвра-
тява развитието на анемия.

Фурмите се консумират пресни, сушени или варени. В пресен вид се сре-
щат рядко, защото разпространените видове много бързо изсъхват. В араб-
ските страни, където фурмите и до ден днешен са една от основните храни, 
от тях се приготвят разнообразни ястия. В Африка и в Близкия Изток от фу-
рмите пекат хляб. От сока на пресни фурми се приготвя „мед”, а костилките 
се използват за приготвянето на заместител на кафето. Може да ги добавяте 
и към зърнените закуски (топли или студени).

ÊÅÊÑ Ñ ÔÓÐÌÈ
НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:
3 яйца ; 1 ч. ч. захар; 1/2 ч. ч. лимонада; 1/2 ч. ч. олио
2 ч. ч. брашно;  3 с. л. овесени ядки; 3 с. л. ръжени ядки
1 ч. ч. счукани на едро орехи;
1 кутия локум (нарязан на парченца);
15 – 20 броя фурми (нарязани на парченца);  20 броя лешници 

(разполовени на две)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Яйцата и захарта се разбиват с миксер 

до побеляване. Добавя се лимонадата. 
Разбърква се на ръка, докато „шупне”. 
Слага се олиото, овесените и ръжени 
ядки. Едната чаша брашно се изсипва 
и се разбърква, докато се поеме. 

След това се добавят всички останали 
продукти (без лешниците). Разбърква 

с е до равномерното им разпределяне и се 
с л а г а втората чаша брашно. Изсипва се в намаслена 
и поръсена с брашно форма за кекс. Поръсват се лешниците 
и се пече около 40-50 минути. Когато лешниците започнат да 
покафевеняват кекса се покрива с фолио, за да не загорят.

ÑËÀÄÊÎ ÊÈÑÅËÀ ÒÎÐÒÀ
Ñ ÔÓÐÌÈ

НЕОБХОДИМИ ПРОДУКТИ:
за 2 блата:
4 яйца; 1 пакетче бакпулвер; 

1 ч. ч. оризово брашно (може 
всякакво брашно);  3 с. л. какао;  
3 с. л. ленено брашно;  кокосови 
стърготини;  100 мл топла вода; 1 
с. л. размекнато краве масло;  200 
гр фурми (нарязани);  2 с. л. мед; 
орехи (за поръсване)

за крема:
360 гр заквасена сметана (2 кофички по 180 гр)

НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ:
Яйцата се разбиват, прибавят се фурмите и отново се 

разбива. След това се добавят всички останали продукти и се 
размесват добре. Сместа се разделя на две и се изпичат два 
блата в нормална тава за торти.

Едната кофичка сметана се разбива с 2 с. л. мед. Тази сметана 
е за съединяването на двата блата. Поръсва се с орехи.

Другата кофичка сметана се пасира с около 200 гр фурми и с 
нея се намазва тортата отгоре и отстрани.

 ЛЕСНИ ТРИКА
 ДА НАПРАВИТЕ 
ДРЯМКАТА ПО-ЕФЕКТИВНА 

Ако се чувствате изтоще-
ни или се приготвяте за 

дълга вечер, няколко минути 
сън може да ви ободри, да по-
добри настроението ви и да ви 
направи по-бдителни. Ако оба-
че подходите към дрямката по 
неправилния начин, вероятно 
ще се почувствате още по-от-
паднали.

Съществуват редица дреб-
ни съвети и трикове, които ще 
ви направят истински експерти 
в това отношение. Ето и част от 
тях.

Правете кофеинови
дрямки

Напук на всякаква логика – 
някои учени ни съветват да пием 
една малка чашка кафе преди 
20-минутна дрямка. Кофеинът 
ще се активира, когато вече сте 
се събудили. Според изследова-
телите тези кофеинови дрямки 
могат да бъдат много по-ефек-
тивни от стандартните. Важно 

е да не лягате за повече от 20 
минути. В противен случай ще 
заспите по-дълбоко.

Нагодете дрямката спрямо
нуждите ви

Важно е да знаете коя дрям-
ка е най-подходяща за вас.

• Нуждаете се от малко сън, 
преди голям изпит? Легнете за 
90 минути. Експерименти показ-
ват, че хората, които спят за час 
и половина, се справят 40 про-
цента по-добре на различни те-
стове (по-добре дори и от онези, 
които са дремнали за по-кратко 
време). Сънищата и REM фаза-
та изглежда влияят благотворно 
на дрямките. 

• 10-минутните дрямки са 
идеални за хората, които се нуж-
даят от бърз прилив на енергия 
(без да чувстват отпадналостта, 
свързана с по-дългия сън).

• Ако отпадналостта от дъл-
гата дрямка не ви пречи, легнете 
за 20 до 30 минути. Пак ще се 

чувствате будни и ще подобрите 
когнитивните си способности.

Спете преди
17:00 ч.

Дрямките преди вечерното 
лягане не са добра идея. Особе-
но ако имате проблеми със съня 
през нощта. Експерти препоръч-
ват да не полягате след 17:00 ч.

Пийте чаша студена вода
след това

Ако чувствате отпадналост 
след дрямка, изпийте чаша сту-
дена вода. Това е лесен трик, 
който ще победи дезориентаци-
ята.

Не е нужно
да лежите

Всеки, който пътува често 
или обича да подрeмва в метро-
то, ще ви каже същото. Подрем-
ването в седнало положение е 
толкова ефективно, колкото и в 
легнало.

5

Много хора имат бенки по тялото, но не зна-
ят какво означават те. Има хора с по 2-3 бенки, 
но има хора и с по 20-30. Всъщност самата дум-
ка бенка идва от латински (melanucitus nevus) и е 
пигментно петно на кожата, което може да бъде по 
наследство или придобито доброкачествено. Бен-
ките се получават от увеличеният брой мелано-
цити в базаналния слой на епидермиса, като най-
често са в кафяв цвят, но може и да са в черен. 
Някой бенки са по-големи и с косми, като често ги 
наричаме брадавици.

Оказва се, че бенките символизират продължи-
телността на живота и хората, които имат повече 
бенки живеят по-дълго. Учени от Великобритания 
са провели редица тестове с хора и са установи-

ли, че бенките играят ролята на специални тело-
мери. Теломерите пък са участъци от хромозоми, 
които са от съществено значение за определяне 
продължителността на живота. Изследователите 
са установили, че хората с повече бенки имат по-
дълги теломери и живеят доста по-дълго.

За бенките също така се носят и много легенди, 
като се вярва, че ако човек има бенка от дясната 
страна на бузата, то ще има щастлив брак, но ако 
бенката е отляво, то ще има много проблеми. Ако 
пък това кожно образование е изпъкнало, човекът 
ще има щастлива съдба, а бенките по скулите се 
свързват с успех и късмет. Бенка на брадичката 
означава лошо здраве, а бенка на носа говори за 
развита сексуалност.

КАКВО 
ОЗНАЧАВАТ 
БЕНКИТЕ?
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ÃÐÚÖÊÎÒÎ ÊÀÔÅ ÓÄÚËÆÀÂÀ ÆÈÂÎÒÀ
Пиенето на определени видове кафе помага за по-дълъг 

живот. Учени изследвали възрастни жители на гръцкия 
остров Иракия, които се радват на най-висока продъл-
жителност на живота в цял свят. Те установили, че чаша 
сварено гръцко кафе е ключът за доброто здраве на сър-
дечно-съдовата система. Но хората, които пиели нормално 
кафе, не се радвали на 
толкова добро здраве, 
показва изследването.

„Вареното гръцко 
кафе, което е богато 
на полифеноли и анти-
оксиданти и съдържа 
умерено количество 
кофеин, е по-полезно от 
другите видове кафе”, 
казва д-р Герасимос 
Сиасос от Атинския ме-
дицински университет.

Жителите на Иракия е два пъти по-вероятно да живе-
ят повече от 90 години, отколкото хората в която и да е 
друга част на Европа, като островитяните изживяват по-
следните си години в добро здраве, отбелязват учените. 
Неотдавнашни изследвания показаха, че умереното пиене 
на кафе намалява рисковете от сърдечно заболяване и 
има положително влияние върху здравето на ендотела.

От изследваните 142 жители на острова над 65-годиш-
на възраст, тези, които пиели само сварено гръцко кафе 
(87%), имали по-добро функциониране на ендотела от 
хората, които консумирали други видове кафе. Дори при 
хората с високо кръвно налягане вареното гръцко кафе 
подобрявало функционирането на ендотела без тревожни 
последици за кръвното.

Гръцкото кафе се вари в специален съд и се сервира 
с пяна отгоре и утайка на дъното на чашата. 

ÂÈÅÍÀ ÎÒÍÎÂÎ ÎÃËÀÂÈ ÊËÀÑÀÖÈß
ÇÀ ÍÀÉ-ÄÎÁÚÐ ÃÐÀÄ ÇÀ ÆÈÂÅÅÍÅ

Виена отново е определена за град, предлагащ най-
високо качество на живот, а Багдад е класиран като най-

лошия град за живеене, информира Ройтерс.
Според проучване на консултантската компания „Мър-

сър” германските и швейцарските градове също са се 
представили добре в годишната ѝ класация. Цюрих, Мюн-
хен, Дюселдорф и Франкфурт остават в челната десетка.

Проучването на „Мърсър” помага на компаниите и ор-
ганизациите да определят какви средства да отпускат за 
компенсации и надбавки за персонала си в чужбина. Фир-
мата използва няколко критерии, сред които: политическа 
стабилност, здравеопазване, образование, престъпност, 
възможност за почивка и транспорт.

Виена, в която живеят 1,7 милиона души, оглавява кла-
сацията за шеста поредна година. Австрийската столица 
може да се похвали с наситен културен живот, всеобхватно 
здравеопазване и умерени жилищни цени. Обширната 
мрежа за градски транспорт струва само едно евро на ден 
с едногодишна карта.

Тази година в първата десетка влизат седем европей-
ски града. 

Нова Зеландия, Австралия и Канада имат по един град 
в първата десетка.

Иракската столица Багдад отново е на дъното на кла-
сацията. Стълкновения между представители на различни 
религиозни общности заливат града след американската 
инвазия в Ирак през 2003 г.

ПЕТ НЕЩА, КОИТО 
ОБЪРКВАТ МОЗЪКА

ВРАТИТЕ
Случвало ли ви се е да влезете в стаята с оп-

ределена цел – например да вземете нещо – и 
внезапно да забравите защо сте там? Оказва се, 
че вратите са виновни.

Психолози от Университета „Нотр Дам” откри-
ват, че преминаването през врати предизвиква 
своеобразна „събитийна граница” в съзнанието, 
отделяйки един ред на мисли от следващия, както 
излизането от стаята сигнализира края на фил-
мовата сцена. Мозъкът комплектова мислите от 
предната стая и отваря нова страница за инфор-
мацията от следващото място. Такива събитийни 
граници обикновено помагат да организираме ми-
слите и спомените си, но когато влезем в стаята 
и се зачудим за какво сме тръгнали, ефектът е 
противоположен.

НЯКОИ ЗВУЦИ
Кое ви дразни повече: писукането на алармата 

сутрин, клаксоните в уличното задръстване или 
някое от многото устройства, което пищи, че му 
свършва батерията? Всички са ужасни. Тези пиу-
кащи и бибиткащи звуци са саундтракът на модер-
ния свят, но мозъкът ги възприема трудно.

Развитието ни не е съпроводено от подобни 
звуци и ние се мъчим да ги схванем. Естествените 
звуци се създават от пренос на енергия, например 

при уда-
ра на 
п а л к а 
в ъ р х у 
барабан. 
Енерги-
ята се 
пренася 
в ъ р х у 
мембра-
ната на 
бараба-
на и по-

степенно се разсейва, карайки звука да заглъхва. 
Нашата система на възприятие се е развила така, 
че да използва заглъхването, за да разбере какво 
се случва – какво издава този звук и откъде идва. 
Бибиткащите звуци обаче са като кола, която кара 
със 100 км/ч и внезапно се удря в стена, вместо 
бавно да намали и да спре. Този звук не се проме-
ня с времето, не отзвучава и мозъкът ни недоумя-
ва какво е и откъде идва.

СНИМКИТЕ
По време на еволюцията си не само не сме 

слушали аларми, но не сме гледали и снимки. 

Както бабите ни може да се научат да използват 
Интернет, но не могат да развият интуиция към 
него, така ние съзнателно разбираме снимките, но 
подсъзнанието ни не може да ги отдели напълно 
от изобразените на тях хора и предмети.

Изследвания показват, че хората са много по-
точни, когато хвърлят стрелички по снимката на 
Хитлер, отколкото по снимки на Кенеди, на бебета 
или на хора, които харесват. Друго изследване по-
казва, че много хора започват да се потят обилно, 
когато поискат от тях да режат снимки на люби-
мите си предмети от детството. Без милионите го-
дини практика ни е трудно да отделим образа от 
реалността.

ТЕЛЕФОНИТЕ
Случвало ли ви се е да 

усетите телефона да вибрира 
в джоба или чантата ви, само 
за да го погледнете и да види-
те безжизнения му празен ек-
ран. Ако усещаме често такива 
фалшиви вибрации, причината 
е, че мозъкът стига до погрешни 
заключения в опит да системати-
зира хаоса от информация, който 
ни заобикаля.

Бомбардирани сме от сетивни 
данни, а мозъкът трябва да филтри-

ра безполезния шум и да регистрира само важните 
сигнали. В праисторически времена непрекъснато 
сме възприемали извитите пръчки в периферията 
на погледа си като змии. С днешната техноцен-
трична нагласа мозъкът ни може да интерпретира 
всичко, от шумоленето на дрехите до къркоренето 
на стомаха, като сигнал, че получаваме обаждане 
или съобщение.

КОЛЕЛАТА
Забелязвали ли сте как колелата се движат 

наобратно във филмите? Това е защото кино-
камерата заснема ограничен брой кадри в една 
сцена, а мозъкът запълва празнотите между тях, 
като създава илюзията за продължително движе-
ние. Между единия и следващия кадър колелото 
е направило повече от една обиколка, затова ни 
изглежда, че то се върти назад.

Подобна илюзия обаче се случва и в реалнос-
тта, което е по-странно. Една от теориите я обяс-
нява с това, че мозъкът възприема движението 
като серия от кадри, както при кинокамерата. Фил-
мираме ефективно околния свят, но понякога не 
достатъчно бързо, за да възприемем правилната 
посока на бързо въртящите се колела.

Мозъкът се затруднява при мисълта за четириизмерните обекти, безкрайността на Вселената и 
квантовата механика – това е нормално. Но сивото ни вещество по принцип няма проблеми с 

обработването на сетивната информация от ежедневните обекти и преживявания – с някои ярки изклю-
чения. Ето пет обикновени неща, които объркват мозъка, показвайки странните му особености:

армата 
тване или 
щи, че му 

ези пиу-
одер-

ни 

а.

усети
в джоба
за да го п
те безжизне
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е, че мо
заклю
зир
н

безп
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Канадската корпорация 
Bombardier бе удостоена 

с приз за най-добър дизайн в 
света за разработените авто-
матични монорелсови влакове 
Innovia Monorail 300. Отличието 
й бе връчено в рамките на Good 
Design Awards – най-старите и 
най-престижни ежегодни награ-
ди за най-иновативните и про-
гресивни идеи в индустриалния, 
продуктов и графичен дизайн. 
Те са учредени още от 1950 г. 
и се определят от управата на 
авторитетния Чикагски музей на 
архитектурата и дизайна „Ате-
нум”. През настоящата година се 
проведе тяхното 65-то издание.

Монорелсовата жп система 
Innovia Monorail 300 предста-
влява иновационна техноло-
гия в областта на пътническия 
транспорт. Тя е създадена за 
обслужване на градски маршру-

ти в големите градове. Отличава 
се със своята висока икономич-
ност и с това, че разходите  за 
изграждане на трасетата и ин-
фраструрата й са значително 
по-малки от тези на класически-
те градски транспортни системи. 
Тя може да бъде изградена зна-
чително по-бързо от сравнимото 
по параметри подземно метро, 
със значително по-малко неу-
добства за гражданите по време 

на строителството. Няма да се 
налага изграждането на скъпи 
системи за отводняване, венти-
лация и пожарна безопасност на 
станциите и т.н. Бетонната носе-
ща конструкция на монорелса 
добре се интегрира в градските 
архитектурни ансамбли. Съще-

ТЕХНОЛОГИИ 

При директна заявка от клиента 
До главата на вестника - по договаряне
Първа страница - 1,50 лв. за кв. см
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За цяла страница - по договаряне
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Вътрешна страница - 1 лв. на кв. см.
Последна страница - 1.50 лв. на кв. см
За цяла страница - по договаряне
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временно превозната й способ-
ност е много голяма – достига до 
48 000 пътници на час във всяко 
направление.

Екстериорът на Innovia 
Monorail 300 е изключително 
удачен микс от емблематична 
жп естетика и футуризъм. В кор-
пуса й са внедрени широко алу-
миний и композитни материали. 
Фокусът в интериора е поставен 
върху изчистената естетика и 
функционалността. Пътнически-
ят салон на вагоните е изключи-
телно просторен, като дава въз-
можност за гъвкав избор на раз-
лични схеми на разположение 
на седалките и коридора и може 
да отговори на специфичните 
нужди на всеки оператор. Ваго-
ните са свързани и позволяват 
на пасажерите да се придвижват 
свободно от един в друг. С тези 
акценти се постига голям път-

нически капацитет,  високо ниво 
на комфорт и на безопасност на 
пасажерите.

Съвършеният дизайн на 

Компанията е отличе-
на за иновационната 

монорелсова железница 
Innovia Monorail 300

BOMBARDIER С ПРИЗ
ЗА НАЙ-ДОБЪР ДИЗАЙН

Пътническият салон на вагоните е просторен и позволява гъвкаво 
разположение на седалките

На борда на първите състави, произведени за Бразилия...

Носещата конструкцията на 
системата Innovia Monorail 300 

се интегрира безпроблемно в 
градската среда на Сао Пауло

Innovia Monorail 300 се съчетава 
с използването на иновационни 
технологии. Линейни двигатели 
на постоянни магнити позволя-
ват на влаковете да развиват 
до 90 км/ч, а система от гуме-
ни колела, гарантира тяхното 
изключително тихо движение. 
Системата за управление на 
движението в автоматичен ре-
жим Cityfl o 650 позволява на 
композициите да оперират без 
машинист. Благодарение на нея 
се минимизират интервалите 

между влаковете и се повишава 
ефективността на използването 
на електрическата енергия.

До момента компанията 
Bombardier е сключила до-
говори за изграждане на две 
транспортни системи от този 
тип. Едната – с дължина на 
маршрута 3,6 км и 6 гари – се 
реализира в Рияд, столицата на 
Саудитска Арабия. По линията 
ще пътуват 6 състава с по два 
вагона. Очаква се те да станат 
основният вид транспорт в ра-
йона на Финансовия център 
„Крал Абдула”. Другата се из-
гражда в бразилския мегаполис 
Сао Пауло и ще е дълга 24 км и 
със 17 гари. Предвижда се ли-
нията да бъде обслужвана от 
54 мотриси с по седем вагона, 
които ще превозват до 500 000 
пътници ежедневно. Производ-

ството на подвижния състав е 
организирано в завода на ка-
надския производител, открит 
в бразилския град Ортоландия. 
С прототипния влак от серията 
Bombardier успешно се пред-
стави на изпитанията. 

Призът Good Design Awards 
вероятно ще провокира и други 
държави да заложат на перспек-
тивната и функционална транс-
портна технология.

Ивайло ПАШОВ

... и за Саудитска Арабия 
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