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НОВА МАШИНА ЗА ЛАЗЕРНО 
РЯЗАНЕ ВНЕДРЯВА ФИРМАТА

ФАКТОР

Награди на най-изяве-
ните колеги от предприя-
тието в Маджарово връчи 
на фирменото тържество 
в града управителят инж. 
Димитър Назъров. За 
добрата си работа стимул 
получиха готвачката Фат-
ме Аладин, младите по-
пълнения Билял Шабан, 
Георги Ангелов и Слав 
Христов, бригадирът Ха-
рун Халил, опитният шло-
сер Илия Колев.

С всяка изминала го-
дина екипът става по-до-
бър. Благодаря на вас, 
на вашия началник Димо 
Димов, на всички, които с 
труда уменията и желание-

то си правят така, че ПИМ в 
Маджарово е жив, развива 
се и произвежда продукция 
за Европа, Азия, Америка. 

Гордейте се с работата си, 
обичайте я и когато рабо-
тим – да работим, когато 
празнуваме – да празнува-

ме, пожела на маджаровци 
инж. Назъров.

Още за тържеството 
там – на стр. 4  

НА сТР. 2

За най-красива сурвачка ще е тазгодишни-
ят коледен конкурс, организиран от вестник 
„Фактор”. 

Направете я и участвайте! Поканата е 
към всички деца от 4 до 12 години, чиито 
родители работят в ПИМ. 

Използвайте традИцИята, Използ-
вайте въображенИето сИ. 

Конкурсните сурвачки не само може да ви 
донесат награда от представянето, скъпи 
деца. със сигурност ще ви донесат награда 
и у дома  Защото тази година, след обя-
вяване на победителите, всички участници 
ще си получат обратно сурвачките, да ги 
използват по предназначение.

•  Творбите, както досега, ще се състе-
зават в 3 възрастови групи: 4 – 6 ; 7 – 9; 10 
– 12 години. 

•  За най-добрите са предвидени атрак-
тивни награди.

•  сурвачките на всички участници в 
конкурса ще бъдат показани със снимки във 
вестника, в първия брой през Новата 2018 
година. 

Побързайте! Времето лети. 

•   Приемаме сурвачки до 12,00 часа на 
12 декември –вторник, в офис № 19 – Ад-
министративна сграда. Към всяка трябва 
да е прикрепен запечатан плик с името и 
годините на автора. 

•  Оценките ще дава компетентно жури. 
Победителите обявяваме на коледното 
тържество.

КОНКУРс  *  КОНКУРс

Най-КраСиВата СУрВаЧКа

С пълен чувал идва и тази година в ПИМ Дядо Коледа. Добрият старец ще зарадва децата на 19 декември. А 
те, тази година, май, са повече от миналата. 120 малки и поотраснали палавници се очакват в столовата, да 
получат подаръците си. Но, освен подаръци ще има празненство с лакомства, голяма красива елха и весели игри. 

Играчките, както и досега всяко дете може да избира само. Каталогът от работилницата на Дядо Коледа 
е обемист. А джуджетата вече са в готовност да започнат производството, Две години поред те успяваха да 
зарадват по-големите деца с маркови таблети. Каква ще е изненадата сега, още не е ясно. Но, че ще е хубава, 
е сигурно. 

С дядото от Лапландия и Снежанка, организаторът на празника Иван Ангелов вече е влязъл във връзка. 
Идването е потвърдено. Остава само да се осигури и украси елхата, да се подреди масата с лакомства, да се 
съберат малчуганите. 

ДЯДо КолеДа иДВа При ДеЦата На 19 ДеКемВри

ДОБРА НОВИНА

НаГраДи за Най-изЯВеНите 
от маДЖароВо
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светослав ЦЕКОВ
Най-дългата серия ро-

товиниматици, откакто е 
създадено дружеството 
правят бригадите на Ве-
селин Йорданов и Милен 
Николов в Първи цех. 

Тихомир ТЕНЕВ, 
заварчик

Провокиран съм, от 
досегашните участия на 
колеги в рубриката, и аз 
да споделя мнение за пътя 
към успеха. По-скоро за 
пътищата, защото движе-

нието не е едно-
посочно. До успех 
една компания 
може да стигне 
по много начини 
и в много посоки. 
Не можем да из-
черпаме всичко 
за тях и темата, 
наистина, но не 
пречи да споделя-
ме своите гледни 
точки. Идеята е 

добра и аз я подкрепям. 
Дано повече колеги споде-
лят виждания в рубриката. 

Успехът, според мен е 
колективно дело. Една ор-
ганизация, ако няма екип, т. 
е. подкрепа от собствените 

си хора, от доставчиците, 
от клиентите си, е обрече-
на. Екипът много трудно 
се създава и много лесно 
се губи. Особено у нас, 
защото, струва ми се, на 
българите генетично е за-
ложена индивидуалността. 
Освен това, всеки разбира 
от работата на другия по-
добре от него самия, шири 
се завист. 

Значи трябва да се ра-
боти в посока тези негативи 
да се тушират в един колек-
тив. Най-напред със спра-
ведливост и обективна пре-
ценка за всеки, от страна на 
ръководството, независимо 
от нивото, равнопоставе-

ност, нетолериране на ин-
тригите. Китайците имат 
една поговорка, аз много 
я харесвам: Стъклото като 
се счупи, колкото и да го 
лепиш, пукнатини остават. 
Така е и при хората. Поня-
кога с дума или  жест, един 
човек може да се привлече, 
може и да се дистанцира. 
Хората трябва да се ценят. 
На всеки е приятно да усети 
такова отношение, ако се е 
трудил съвестно, проявява 
старание, допринесъл е 
за общия напредък. Но в 
същото време не е приятно 
да видиш и безкритичност 
към друг, които не влага 
никакво чувство в работа-

та, кара ден за ден, ако се 
натъкне на нещо не както 
трябва направено, прави 
се че не го забелязва или 
го неглижира с едно: К‘во 
ти пука… Затова контро-
лът не е лошо нещо в един 
колектив. Трябва да го има 
в по-силна степен, според 
мен. 

Споменах, преди малко 
клиентите. Ако работното 
място е благоприятна за 
развитие среда, хората ще 
работят по-добре. Работят 
ли по-добре, ще създават 
по-добри продукти. Следо-
вателно и клиентите ще са 
по-доволни. Продажбата и 
печалбата идват от клиен-

тите. Производителността 
и иновациите от служители-
те. Изпълни ли се условие-
то – всички печелят. 

Но за да има иновации, 
трябват квалифицирани 
и мотивирани хора, екип, 
стремящ се към по-високи 
цели. Той за мен, е осно-
вата. Градежът става с 
техническо и технологично 
обновление, подобряване 
на работната среда, обуче-
ние, следене и прилагане 
на световните тенденции, 
добра пазарна и финан-
сова политика… Намери 
ли се златното сечение, 
успехът за компанията или 
е близо, или е достигнат.  

СПОДЕЛЕНО

ФАКТОР

Машина за лазерно ря-
зане ще заработи скоро 
в ПИМ. Тя ще е първа-
та голяма технологична 
придобивка през Новата 

маШиНа за лазерНо рЯзаНе ВНеДрЯВа 
Фирмата година. Очакваме я в края 

на януари. Ще допринесе 
много за подобряване на 
качеството, тъй като позво-
лява изключителна точност 
за изработка на детайли. 
Това информира мениджъ-
рът на производството инж. 
Иван Ангелов. 

Компанията от години 

Най-ДълГа СериЯ ротоВиНаматиЦи 
ПраВЯт В ПърВи ЦеХ

Изделията ще са общо 
18, всяко с обем 50 куб. 
метра. Съоръженията ще 
са комплектувани с улеи 
за разтоварване и обслуж-
ващи площадки. Конструк-
тор е инж. Диян Гогов. 

Поръчката е от голям 
български производител, 
доверяващ се постоянно 
на ПИМ, през последните 
години. 

Такъв брой хоризон-
тални винификатори за 

един клиент не са правени 
досега. Иначе подобни 
изделия са изработвани 
нееднократно. Предпо-
читани са най-вече от 
големи руски и украински 
предприятия, но и за Бъл-

гария сме експедирали 
немалко, казва Веселин 
Йорданов, специализи-
ран, с бригадата си в на-
правата на ротовинима-
тици. 

Имат голям опит с та-

кива изделия и Йорданов, 
и Николов. Не се съмня-
вам, че и сега ще се спра-
вят както трябва, кратко 
коментира мениджърът на 
производството инж. Иван 
Ангелов.  

е внедрила линия за плаз-
мено рязане, изработена 
в Италия, но с новата при-
добивка възможностите в 
тази насока се увеличават. 
Предимство на лазерната 
е, че не се сменят главите 
за рязане. Една може да 
обработва детайли с всички 
дебелини, обясни предим-

ството Ангелов. 
Машината е германска, 

ново поколение, с цифро-
во-програмно управление 
/ЦПУ/. Марката е  Тrumpf. 
Ще бъде разположена в 
халето на II цех. С присти-
гането, ще се обучат и хора 
за работа с нея, от специа-
листи на доставчика.   

ФАКТОР
8 съда само за 2 дни 

събрахме в Маджаровския 
цех, похвали се началникът 
му Димо Димов. Толкова 
били необходими за изра-

оСем СъДа за 
ДВа ДНи СъбраХа 
В маДЖароВо

сръЧнИ ръце

ботката, след пристигане 
на заготовките. На тре-
тия ден сутринта готови-
те изделия пътували към 
Хасково. Съоръженията, 
по думите му, не били от 
най-сложните, но не били 
и от най-лесните.

Поръчката трябваше 
спешно да се изработи и 
изпрати. Възложиха я на 
нас. Обясних на момчетата, 
че само с много добра ор-
ганизация и концентрация в 
работата можем да се спра-
вим. Разбраха и проявиха 
изключителна отговорност. 
Благодарен съм им, споде-
ли още Димов.

ПромеНи В ПроизВоДСтВеНата СтрУКтУра
симеон сИМОВ

Промени в производствената струк-
тура се правят в изпълнение на стра-
тегията за развитие на компанията, 
информират от ръководството. 

Втори цех, който разполага със 
свободна площ ще приюти част от 
разширяващия се Заготовъчен цех. 
Под покрива на Втори ще бъдат раз-
положени очакваната нова машина за 
лазерно рязане и линията за шлайфане 
на ламарина. 

Халето, в което линията е разполо-

жена сега, ще се обособи като произ-
водствено. 

Машината за гърловини от Първи 
цех отива при звеното за производство 
на крака, което също е към Заготовка-
та. Обмисля се и закупуване на нов 
вал за призматично овално огъване 
на ламарина. 

Промени се правят и в съставите 
на различните производствени звена. 
Във втори цех се обособяват 2 групи, 
а в 9-ти групите стават 8 плюс една 
помощна, за разлика от сегашните 6+1. 
В Първи остават както са – 2+1.

ИзделИята - за ГоляМ 
бълГарсКИ проИзводИтел

Димо Димов

снимки от Бахри Хасан
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60-годишен юбилей 
чества през месеца ру-
ския винарски гигант 
„Фанагория”. От името 
на ПИМ, гости на търже-
ството бяха търговският 
мениджър инж. Георги 
Тенев и ръководителят 
на представителството 
на компанията в Руската 
федерация - Елена Рад-
ченко. На домакините 
те подариха стойност-
на картина и копие на 
статуята на хасковска-
та Св. Богородица, от 
планински кристал, със 
сертификат. 

За юбилея във „Фана-
гория” бяха поканени гос-
ти от Франция, Испания, 

Италия, Канада, Сърбия, 
Армения. От България 

РУСКИ ПАРТНЬОР ЧЕСТВА 60-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ
УспеХИ на „ФанаГорИя” пожелаХа, от ИМето на пИМ, Инж. ГеорГИ тенев И елена радЧенКо

    

Генералният директор на „Фанагория” Петр
    Романишин  обявява откриването на новата изба 

Последните, изработени от ПИМ съоръжения и бригадата при завършването им 
                                                                                                                                 снимки от инж. Георги Тенев и Петко Колев

Част от буретата с пожелания. Поздравяваме 
ви с юбилея! Желаем успехи, написа Георги Тенев

новката беше много 
тържествена и в също-
то време ползотворна, 
с контактите между 
приятели и партньори, 
синтезира впечатления 
Георги Тенев.
По време на чества-

нията била прерязана 
лентата и на ново подзем-
но помещение за съхраня-
ване на вина с площ 3000 
кв. м. В избата домакините 
подредили 4000 бурета 
от Франция, всяко по 225 
л., разказа още колегата. 
А, за да остане спомен 
от 60-годишнината, гос-
тите написали пожела-
ния на част от буретата. 
След това и дегустирали в 
специално аранжираната 
нова част, съдържанията 
им.   

С винопроизводител-
ния гигант ПИМ си парт-
нира от близо 10 години. 
Във „Фанагория” работят 
много наши съоръжения 

за всички видове вина. По-
следната серия е от края 
на лятото, направени на 
място от Милен Евтимов, 
Петко Колев, Григор Кир-
коров и Расим Махмудов, 
с руските си колеги Вова и 
Виталий. 

Съвместен проект ще 
се реализира и през след-
ващата година. За нов 
цех на винпрома ПИМ 
ще гради на място серия 
155-кубикови съдове. Към 
обекта вече се изпращат 
заготовки, а от началото 
на 2018-а ще замине и 
бригада.

„Фанагория” е сред 
най-големите производи-
тели на вина не само в 
Краснодарския край, а и в 
Русия. Преработва 25 000 
тона грозде за сезон, от 
собствени лозя.Произвеж-
да качествени червени, 
бели и искрящи вина не 
само за руския пазар, а и 
за износ.

ВиНарНа-биЖУ оборУДВаХме В КиПър
жения - стандартни и с два 
обема в един корпус, тръб-
ни пътища, обслужващи 
платформи, а неотдавна от 
острова се завърна и група-
та, която ги монтира. Иван 
Стоянов, Митко Петков и 
Милко Милчев, с колеги 

от партньорската фирма 
„Регула” приключиха в срок 
и с необходимото качество 
ангажиментите си.

Бутиковата изба е в със-
тава на голям комплекс, 
с хотелска и развлекател-
на част. За най-специа-

лизираното оборудване 
собствениците са се обър-
нали към известна френска 
компания. Всичко станало 
изработи и монтира на-
шата, обясни търговският 
мениджър инж. Желязко 
Андонов. 

симеон сИМОВ

Винарна като бижу обо-
рудва ПИМ в Кипър. През 
лятото в Първи, Пети и 
Маджаровския цех за там 
бяха изработени серия 
ферментационни съоръ-

ПоДПомаГаме КоНЦерт 
            за болНи ДеЦа

ФАКТОР
сред основните спонсори на благотворителен 

концерт, част от кампанията на община Хасково за 
набиране на средства за болни деца, се наредиха 
пИМ и сбМ-2. Изпълнители са група HANGAR 42, с 
гост музиканти. за акустичния проект те са подготви-
ли близо 2 часа красива музика. Искаме хората да й 
се насладят и да се заредят с положителни емоции 
и енергия в навечерието на коледните празници. 
заедно ще дарим надежда на децата, казват от гру-
пата, със специална благодарност към спонсорите.   

присъствахме само ние. 
Празника уважиха пред-

ставители на местната 
власт в Краснодарския 

край и на държавната – Ру-
ската федерация. Обста-
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Който го може, го може. 
И да работи, и да се весели. 
Като повечето в ПИМ. В кое 
майсторлъкът е по-голям, 
трудно е да се каже. Май и 
в двете. На традиционно-
то есенно празненство, за 
завършване на активния 
сезон, управителят отчете 
по достойнство моженето 
на маджаровския екип и 
награди най-изявилите се 
(на стр. 1). Което не значи, 
че и трудът на останалите 
не е оценен по достойнство. 

Идеята на хубавия праз-
ник, който правим вече 11 
години тук, е да почетем 
вашия труд и вашия град, 
обърна се инж. Назъров 
към домакините. – Разбира 
се, каним гости и от Хаско-
во, защото всички ние сме 
едно – ПИМ. С всяка година 
екипът става по-добър и с 
резултатите си заслужава, 
да се весeли така, както и 
работи!

Думи, които бързо наме-
риха потвърждение. Около 
пълните маси празненството 
вече беше набрало скорост 
с първите наздравици и пър-
вата поява на Нелина, която 
в ПИМ вече имаме като ко-
лежка. Отзовава се на всеки 
празник и прави страхотно 
шоу. Удоволствие е да я 
слушаш и гледаш в такава 
обстановка. Народен изпъл-
нител, с две думи. Поддържа 
темпото до последно. А то 
не беше слабо. Както почна, 
така и свърши. Сърцато! 
Сърцати бяха хората, пре-
димно мъжки, че дамите 
този път бяха по-малко, 
сърцати  и дуетите с Нелина. 
Е, певческите умения, може 
и да не са били звездни, като 
нейните, но пък вдъхновени. 
Сърцато бе и справянето с 
5 специално приготвени за 
празненството свински бута, 
за които специално бяха ку-
пени 5 ножа. Като си спомня 
тези бутове, пак огладнявам 
. Ама тогава с порцията 
си не успях докрай да се 
справя. Какво да се прави, 
докато другите се веселят, 
някой трябва и да работи…             

Който Го моЖе, Го моЖе
КаК се празнУва след здрава работа
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Христо ЦВЕТКОВ
Той е от 16 години в 

Конструктивен отдел. Про-
фесионалист с голям опит. 
От хората, за които може 
да се каже, че тайни в 
професията за тях няма. 
Достатъчно скромен е да го 
изтъква, но колегите – кон-
структори знаят. И винаги 
са готови да кажат добра 
дума за инж. Диян Гогов. 
Както той винаги е готов да 
помогне и съдейства, ако 
някой има нужда. И сам 
казва, че в отдела всички 
са професионалисти. За-
едно са от години, могат да 
се справят с най-сложните 
конструктивни задачи. Кое-
то, между другото нерядко 
се налага. 

Дидо, както го знаят 
всички, е в ПИМ от октом-
ври 2001 година. Като всеки 
новопостъпил, преминава 
през производството и от 
началото на 2002-а е „ка-
чен” в Конструктивен от-
дел. Където е до момента. 
Завършил е Техническия 
университет в Пловдив, 
поработил една година 
„под тепетата” и решил да 
се върне в Хасково. Знаел 
за ПИМ, фирмата вече била 

утвърдена, изделията се 
налагали на пазара у нас и 
в чужбина. А за късмет се 
освободило и място в нея. 
Кандидатствал, приели го, 
започнал.

Тогава отделът беше 
от 7 човека, спомня си. Ра-
ботел в една стая с Георги 
Тенев и Васил Кеманаджи-
ев, по-късно напуснал. Дру-
гите конструктори - Валя 
Назърова, сега началник на 
отдела, Пламен Петров и 
Иван Ангелов. били в друга 
стая. Шеф им бил Живко 
Тодоров.

По онова време компю-
три почти не бяха навлезли. 
Чертаехме на дъски. Образ-
но казано – имахме един 
компютър и шест дъски, 
сега имаме много компютри 
и една дъска. В стаята на 
бат, Живко е, той си я запа-
зи, продължава колегата. 
А за принципа на работата 
тогава и сега казва, че не-
щата се обърнали изцяло. 
Преди – чертаеш, за да 
получиш модела, сега, със 
съвременните програми 

- от модела  се „изважда” 
чертежа. Но резултатът е 
един…

Удовлетворен ли е инж. 
Гогов от 16-те години от-
дадени на ПИМ? Смята 
ли, че се е реализирал и е 
полезен? Отговорът е без 
замисляне: Да. Ако човек 
се чувства полезен, зна-
чи е така. И така трябва. 
Работиш ли със сърце, 
това, което можеш и искаш, 
работата носи удовлетво-
рение. Е, без моменти на 
напрежение не може, има 
го понякога, възникват спо-
рове, но важното е да се 
решават и след тях добрите 
колегиални отношения да 
остават. При нас е така. 
Имам късмета да работя в 
добър екип, в добра среда. 
Затова казва още нещо, 
което далеч не всеки може 
да каже: С удоволствие 
идвам сутрин.

Удовлетворява го и фа-
ктът, че фирмата в която 
работи се развива. Във 
всяко едно отношение, 
заявява. - Промяната е в 
оборудването, начина на 
работа, инфраструктурата. 
Постоянно се прави нещо, 
постоянно се надгражда в 

годините, откакто съм тук. 
Промяната, естествено 
засяга и отделът, в който е. 
Чертожните дъски отдавна 
са в миналото. Екипът е 
двойно по-голям от онзи, 
в който е започнал. Тех-
никата и програмите са 
съвременни, условията за 
труд – отлични. 

Всичко това, по думите 
му, прави конструкторите в 
ПИМ конкурентни на кои-

то и да са техни колеги. 
Конкурентна на пазара е 
и компанията. Нещо пове-
че, според инж. Гогов тя е 
фактор в хранително-вку-
совото машиностроене в 
Европа. Всички я знаят и се 

съобразяват с нея. ПИМ се 
разраства и не знам дали 
има по-голяма европейска 
фирма от нашата. Може 
би не…

А, като стана дума за 
Европа, Гогов и семей-
ството му съвсем скоро се 
върнаха оттам. Изпълнили 
една отдавнашна мечта 
на децата и обещание на 
родителите – да посетят 
„Дисниленд” край Париж. 

Обичат се-
м е й н и т е 
пътувания 
и  с  у д о -
волствие си 
ги организи-
рат.  Децата 
трябва да 
разширяват 
кръгозора 
си, време е 
да опозна-
ват света, 
синтезира 
общото раз-
биране ко-
легата.  

Баткото 
- Иван е на 

ЧовеКът до нас

ДИДО – НА РАБОТА И ИЗВЪН НЕЯ

10 години,  сестра 
му Стефания – на 
7. На възраст са, 
когато всичко ново 
им е интересно. 
А интересно ли е 
на тях, щастливи 
ли са, щастливи 
са Диян и Петя.  
Посещението в 
„Дисниленд” има-
ло и друга идея. 
Замислили го още 
преди година като 
подарък за рож-
дения ден на Ван-
ко – 5 ноември. И 
го отпразнували 
запомнящо се – с 
всички екстрем-
ни и неекстремни 
удоволствия на 
увеселителния 
парк. Останали 
цял ден, до 22 
часа вечерта. А от 
възможностите за 
динамичен релакс 
се възползвали не 

само децата, а и възраст-
ните. 

Екскурзията в Париж 
семейството направило с 
техни приятели от Лондон, 
при които отседнали по вре-
ме на европейския воайаж. 

На гости им били и преди 2 
години, но само с баткото.  
Сега вече имали възмож-
ност да покажат забележи-
телностите на Британската 
столица и на порасналата 
му сестричка. Разходили 
се по „Пикадили Съркъс” и 
„Трафалгар Скуеър”, качили 
се на 135-метровото „виен-
ско” колело, наречено „Око-
то на Лондон”, снимали се 
пред Бъкингамския дворец, 
посетили Националната 
галерия. Въобще – чудесно 
преминали няколкото дни. 
А Иван осъществил, с баща 
си, и още една мечтана  
визита - на легендарния 
„Емирейтс Стейдиъм”, на 
„Арсенал”. 

Чужбина не е единствен 
интерес в пътешествията 
на семейството. Обичат да 
опознават заедно, често и 
с приятели, България. Та-
кова пътуване направили 
в края на лятото към Бан-
ско и Пирин. А по-рано си 
организирали патриотична 
екскурзия до родния град 
Карлово и къщата на Ва-

сил Левски, Шипка, Ловеч, 
Къкринското ханче…

Красива е страната ни. 
Имаме и история, която 
трябва да познаваме по-
добре. Искаме децата да 
видят с очите си всичко, 
да събират впечатления,  
да се забавляват.  Свето-
гледът им трябва да се 

разширява непрекъснато. 
Съвременните технологии 
дават възможност това да 
става виртуално, но реал-
ният досег с природа, за-
бележителности, градове, 
хора, е, може би, по-ценен. 
А най-добре е, когато се 
съчетават, обобщава се-
мейните разбирания Дидо.  

Заедно и на Мусала

Валя Назърова, началник на КО
В ПИМ съм от ноември 1992 г. В Кон-

структивен отдел съм работила с много 
нови и млади колеги. Не мога да си спомня 
точно кога  Диян Гогов започна в отдела, 
но е над 15 год. Познавам го като добър 
в отношенията си с другите колеги и като 
можещ и отговорен инженер-конструк-
тор. Отнася се сериозно към поставените задачи и ги 
изпълнява в срок. На него съм поверила разработка на 
съоръжения за вино с най голям обем. Разбира се взема 
участие и в други задачи.

Завършил е в Пловдив, Техническия университет и 
във фирмата дойде почти  от студентската скамейка. 
Бързо се научи да  поема отговорности. Не беше се-
меен, но сега е със съпруга и две прекрасни деца. На 
него и на цялото семейство желая живот и здраве още 
дълги години! 

Живко Тодоров, съдружник, 
бивш началник на отдела

Спомням си,  преди да вземем Диян, за 
него ходатайства Митко Георгиев – Мито-
на, от СБМ-2. Но още като чух: инженер, 
завършил, преди това, Механотехникума, 
казах – да идва! Видяхме се, поговорихме и го назна-
чихме. Започна в производството, като всички млади 
инженери. Не се излъгахме в него. Беше много скромен 
и стеснителен, но веднага си пролича стремежът да 
бъде добър в професията. Така започна и като конструк-
тор. С желание, упоритост, старание. Израсна много в 
професията. Доби самочувствие. Стана много добър в 
проектите за винарско оборудване – обикновено на него 
се възлагат големите съоръжения и новите предприятия. 
Което не значи, че не се справя и с другите сектори. 

Никола Лазаров, 
колега-конструктор

Диян е изключително отговорен. И 
винаги на ниво. От хората на които просто 
знаеш, че можеш да разчиташ. Казвам го 
и като колега, и като приятел. Не му правя комплимент. 
От комплименти няма нужда. 

Гогов е ценен във фирмата. На него се възлагат 
по-отговорните проекти за големи съдове, за нови ви-
нарни - доказателство за опита и отговорността му. И, 
аз поне, не знам случай да не се е справил.

Като човек и колега също е готин. Има добро, тънко 
чувство за хумор, което, лично на мен ми допада. Скро-
мен е, но добър събеседник и много ерудиран. Радвам 
се, че работим заедно.

Иван Ангелов, мениджър 
на производството

Дидо е един от много добрите кон-
структори в ПИМ. С дългогодишен опит в 
професията. Интересува се от новостите, 
следи ги, прилага ги в работата. Прецизен и точен е. 
Много отговорен. Ще употребя шаблонен израз, но на 
него винаги може да се разчита, поеме ли една задача, 
довежда я докрай. 

Работя с него дълги години, приятели сме. Ходили 
сме семейно на почивки, децата ни учат в едно учи-
лище. Познаваме се. Затова мога да кажа, че не само 
като специалист, а и като човек е добър. Има интереси 
и познания в много области. Не се изтъква, но е  много-
странно ерудирана личност.                      

КонстрУКтИвно за неГо

Колегата на работното място в Конструктивен отдел

семейство Гогови в Париж,
пред Айфеловата кула

Мечта на всяко дете, е да се качи на 135 метрово колело Баща и син на легендарния Емирейтс 

КаКво Казва за ФИрМата И КолеГИте Инж. ГоГов?

до лондон И назад, през парИжКИя дИснИленд
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ИНТЕРФАКТОР
от ECON.BG 

Едва 11% от българ-
ските средни предприятия 
инвестират в нови техно-
логии, докато в Германия, 
Швейцария и Холандия го 
правят 40 на сто от ком-
паниите.

Това заяви в Пловдив 
Марк Никлас, директор от-
дел “Иновативни политики 
за растеж“ към Европейска 
комисия, цитиран от БНР. 

Той участва в бизнес 
форум, посветен на бъ-

дещето на 
икономиката 
и дигитал-
ните тран-
сформации. 
По думите 
на Марк Ни-
клас, в обно-
вената ико-
номическ а 
с т р а т е г и я 
Европейска-
та комисия 
залага на производства с 
висока добавена стойност, 
цифровизацията, но и на 

Само 11% от бълГарСКите СреДНи 
ПреДПриЯтиЯ ВлаГат В иНоВаЦии

повеЧе сМелост прИ отделянето на средства 
препоръЧват от европейсКата банКа

приспособяването на хо-
рата. Трябва да се отделя 
и сериозно внимание и на 

опазването на околната 
среда и не на последно 
място е излизането на тре-
ти пазари, добави той. 

От своя страна Гунар 
Мюнд - директор “Иновации 
и конкурентоспособност“ 
в Европейската инвести-
ционна банка препоръча на 
българския бизнес повече 
смелост при влагането на 
средства в нови техноло-
гии, защото сега страната 
ни е на последно място в 
класацията на европейски-
те държави. 

ИНТЕРФАКТОР
от LIVESCIENCE

Човешката красота и 
морфинът стимулират един 
и същ регион на мозъка, 
според учени от универси-
тета в Осло. Желанието за 
гледане на привлекателни 
лица има роля за избора 
на партньор, а усещането 
за удоволствие  от това се 
заражда в мозъка.

Харесването и копне-
жът не са едно и също 
нещо, обяснява Олга Чел-
нокова, психоложка от уни-
верситета. - Харесването 
описва привличане към 
нещо докато копнежът за 
него описва мотивацията 
да го искаш, независимо 
дари го харесваш или не.

За изследването Челно-
кова и нейният екип използ-
вали 30 здрави мъже. Част 
от тях получили морфин, 
който активира рецепто-
рите в мозъка, докато на 
други бил даден препарат, 
който ги потиска. След това 
на всички били раздадени 
снимки на жени с различна 
привлекателност, които 
мъжете можели да разгле-
дат колкото дълго искат. 
Трябвало само да оценят 
доколко им допада всяка 
снимка и записали колко 
дълго са ги разглеждали.

Участниците с морфин 
дали много високи оценки 
на красивите жени и пре-
карали повече време в 
разглеждането на техните 
снимки, почти пренебрег-
вайки останалите. 

В същото време мъ-
жете, чиито мозъчни ре-
цептори били потиснати, 
демонстрирали по-малко 
харесване и копнеж - те 
дали по-ниски оценки на 
красивите жени и прекара-
ли по-малко време в раз-
глеждането на снимките им.

Приемането на морфин 
влияе най-силно на начина, 
по който мъжете оценили 
най-красивите жени. Така-
ва привлекателност може 
да означава своеобразен 
еволюционен процес, при 
който мозъкът помага за 
избора на най-подходящия 
партньор, като произвежда 
усещане за удоволствие и 
награда, при виждане. В съ-
щото време прави по-слабо 
желани неподходящите и 
непривлекателните. 

КраСотата Като оПиат

ИНТЕРФАКТОР

Учени от Северозапад-
ния университет в САЩ 
установиха, че приятел-
ството и добрите отноше-
ния допринасят мозъкът да 
остарява по-бавно, пише 
сайтът Life.

Освен това положител-

ната социална среда зна-
чително снижава риска от 
развитие на тежки невроде-
генеративни заболявания, 
като болестите на Алцхай-
мер и Паркинсон. Специал-
но изследване е установи-
ло, че обикновено хората 
на възраст между 80 и 96 
години, показващи добри 
когнитивни способности, 

ПриЯтелСтВото забаВЯ 
СтарееНето На мозъКа

имат по няколко приятели. 
Такива хора са по-друже-
любни към околните. 

Учените отбелязват, 
че яснотата на ума се оп-
ределя от няколко фак-
тора - природосъобразен 
начин на живот, здраво-
словно хранене, сфера на 
дейност и ниво на общува-
не с околните.

ИНТЕРФАКТОР
от MONEY.BG

M и p a  Я c ĸ a p и  щ e 
пoлyчaвa пo 560 eвpo 
мeceчнo в пpoдължeниe 
нa двe гoдини. Moжe дa 
paбoти, нo нe e длъжнa. 
34-гoдишнaтa млaдa жeнa 
e cpeд oнeзи 2000 фин-
лaндци, ĸoитo yчacтвaт в 
eĸcпepимeнтa зa бeзycлoв-
ния вceoбщ дoxoд.

Зa yчacтиe са избpaни 
caмo бeзpaбoтни. Mиpa 
Яcĸapи днec пoлyчaвa 
пapитe  и  ocвeн  тoвa 
paзнacя вecтници в Typĸy. 
Зa нея бeзycлoвният дoxoд 
e oгpoмнa пoдĸpeпа, след 
като е загубила работата 
си, заради депресия. Ceгa 
Мира пoлyчaвa 560 eвpo 
мeceчнo, a ĸoгaтo нe я мъчи 
дeпpecиятa - яxвa ĸoлeлoтo 
и paзнacя вecтници, за 
дoпълнитeлни cpeдcтвa.

ЩE ИМAт лИ XOPAтA 
МOтИвAцИя зA PAбOта?

Π o  п p и н ц и п 
eĸcпepимeнтът пpecлeдвa 

двe  цeли.  Πъpвaтa  e 
тaĸa дa ce ĸaжe „идeoлo-
гичecĸa“: дa ce пpoвepи 
пpeдпoлoжeниeтo ,  чe 
чoвeĸ paбoти, caмo aĸo e 
пpинyдeн пopaди финaнco-
ви пpичини. B cлyчaя c 
бeзycлoвния дoxoд xopaтa 
мoгaт и дa paбoтят - и пaĸ 
щe cи пoлyчaвaт пo 560 
eвpo, a дpyгият им дoxoд 
щe ce oблaгa c дaнъци. 
Bтopaтa цeл e дa бъдaт 
oтмeнeни вceвъзмoжнитe 
видoвe coциaлни пoмoщи.

Ha пaзapa в  Typĸy 
чecтвaт 100-гoдишнинaтa 
o т  o c н o в a в a н e т o  н a 
дъpжaвaтa. Poĸ-мyзиĸa и 
инфopмaциoнни щaндoвe 
нa paзличнитe пapтии. 
Юpĸи Aлaнд oт дяcнoнa-
циoнaлиcтичecĸaтa пapтия 
нa „Иcтинcĸитe финлaндци“ 
пpивeтcтвa eĸcпepимeнтa. 
Kaĸтo и пoвeчeтo xopa в 
cтpaнaтa.

„Peзyлтaтитe ca oт 
oгpoмнo знaчeниe, зaщoтo 
щe  oт гoвopят  нa  въ -
пpoca зa иĸoнoмичecĸaтa 

иĸoнoмиcтът Beйĸo Πyлĸa, 
eдин oт opгaнизaтopитe 
нa проучването. Cпopeд 
нeгo, зa eднa дъpжaвa c 
гoдишeн бюджeт oт 55 ми-
лиapдa eвpo тoвa щe бъдe 
нeпocилнa тeжecт.

Диcĸycиятa във Фин-
лaндия ce вoди пpaгмa-
тичнo .  Kpитицитe  нa 
eĸcпepимeнтa нacтoявaт дa 
ce yвeличи пpoдължитeл-
нocттa нa пpoeĸтa, ĸoятo в 
мoмeнтa e 2 гoдини, a cъщo 
тaĸa в нeгo дa yчacтвaт 
нe caмo бeзpaбoтни, нo 
и cтyдeнти, xopa c ниcĸи 
дoxoди и нaчинaeщи пpeд-
пpиeмaчи.

Πepти Xoнĸaнeн oт 
Aгeнциятa зa coциaлнo 
ocигypявaнe cмятa, чe 
c ĸpaя нa eĸcпepимeнтa 
щe oтмpe цялaтa идeя зa 
бeзycлoвeн вceoбщ дoxoд. 
Πpocтo нa дъpжaвaтa щe й 
излeзe пpeĸaлeнo cĸъпo дa 
пpoмeни из ocнoви цялaтa 
cи дaнъчнa и coциaлнa 
cиcтeмa. Дали ще излезе 
прав?

цeлecъoбpaзнocт: дaли 
б e з y c л o в н и я т  д o x o д 
cнижaвa мoтивaциятa дa 
ce тъpcи paбoтa, ocoбeнo 
cpeд млaдитe xopa.“

Дocĸopo Финлaндия ce 
гopдeeшe c фиpмaтa зa 
мoбилни тeлeфoни Nоkіа и c 
пoбeдитe cи в oбpaзoвaтeл-
нитe ĸлacaции „РІЅА“. Ho 
ycпexитe нa yчeницитe в 
„РІЅА“ вeчe ca минaлo, a и 
звeздaтa нa Nоkіа oтдaвнa 
изблeдня. Еĸcпepимeнтът c 
бeзycлoвния дoxoд oтнoвo 
нapeждa Финлaндия cpeд 

инoвaтивнитe нaции, ĸaзвa 
Mиĸa Pюcюнeн oт Taмпepe, 
ĸoйтo cъщo пoлyчaвa тaĸъв 
дoxoд.

„ M н o г o  c ъ м  г o p д , 
ч e  y ч a c т в a м  в  т o з и 
eĸcпepимeнт,  yниĸaлeн в 
чoвeшĸaтa иcтopия. Слeд 
100 гoдини щe ĸaзвaт: Фин-
лaндия пъpвa гo изпpoбвa.“

Caмият Mиĸa вcъщнocт 
нямa нyждa oт бeзycлoв-
ния дoxoд. Πpoфecиoнaл-
ният xлeбap пpeминaл 
ĸypc зa пpeĸвaлифиĸaция, 
пpидoбил пpoфecия ĸaтo 

ІТ-cпeциaлиcт и пocтъпил 
нa paбoтa - мaлĸo пpeди дa 
пoпaднe в eĸcпepимeнтaл-
нaтa пpoгpaмa, зa ĸoятo 
ĸaндидaтcтвa oщe ĸaтo 
бeзpaбoтeн.

ΠPEКAлEнO CКъп 
EКCпEPИМEнт?

„Hяĸoи  миcлят,  чe 
eĸcпepимeнтът e cбъpĸaн, 
пoнeжe ce paздaвaт пapи 
бeз  нищo извъpшeнo 
нacpeщa. Дpyги пъĸ ĸaз-
вaт, чe тoчнo oт тoвa имaт 
нyждa - oт пoдĸpeпa, дa ce 
измъĸнaт oт зaтpyднeнo cи 
пoлoжeниe.“

Дaли xopaтa щe бъдaт 
cĸлoнни xeм дa пoлyчaвaт 
бeзycлoвeн дoxoд, xeм дa 
paбoтят и дa плaщaт дa-
нъци - тoвa зaceгa нe мoжe 
дa ce ĸaжe. Финлaндcĸият 
eĸcпepимeнт пpoдължaвa. 
Eдвa ли oбaчe щe бъдe 
възмoжнo вcичĸитe 5,5 
милиoнa финлaндци дa 
пoлyчaвaт тaĸъв дoxoд, 
зaщoтo тoвa би дoвeлo дo 
paзxoди oт 11 милиapдa 
eвpo  гoдишнo,  cмятa 

560 еВро На меСеЦ, без Да работиШ. Ще Го бъДе ли?

сОЛИДАРНОсТ 
ИНТЕРФАКТОР

Европейският парла-
мент гласува за край на 
свободното пътуване на 
американците към страни 
от ЕС заради България и 

Румъния. Щатите отказват 
да свалят визовия режим за 
тези две страни. Засегнати 
са и Хърватия, Полша и Ки-
пър, пише „Индипендънт”.

До момента, америка-
нците можеха да пътуват 
до всяка страна без доку-
мент. Очаква се промяната 
да влезе в сила до края 
на годината, като на всеки 

жител на Щатите ще се 
наложи да кандидаства за 
допълнителни документи 
за 12 месеца.

Представители на ЕК 
коментираха, че явно това 
трябва да стане, за да се 
замисли американската 
администрация, че про-
мяна трябва. Досега не бе 
взимано подобно действие.

америКаНЦите – С Визи В еВроПа,  
зараДи НаС и рУмъНЦите

оказва по-сериозен фактор 
за разболяване дори от пу-
шенето и високото кръвно. 
Нездравословно обаче е 
и прекаляването с иначе 
сигурна, дори любима, но 
силно натоварваща работа, 
заемаща голяма част от де-
нонощието и с голям натиск 
за постигане на резултати, 
показва изследването.

учени от Мичиганския уни-
верситет.

Заплахата от уволнение 
трови с невъзможността да 
се предприеме нещо реал-
но преди самия факт. Това 
притеснение, по данни на 
изследователския екип, се 

ИНТЕРФАКТОР 
от MANAGER.BG

Несигурността от загу-
ба на работното място е 
по-вредна за здравето от 
самото уволнение, поради 
постоянния стрес, твърдят 

НеСиГУрНоСтта за работата - По-ВреДНа 
от УВолНеНието

2000 ФИнландцИ УЧастват в еКсперИМента за безУсловен всеобЩ доХод

http://econ.bg/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE-11-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_l.a_i.750149_at.12.html
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ИНТЕРФАКТОР
от NAUKA.BG

В сътрудничество с 
Christoph Gerber и Sascha 
Martin от Университета в 
Базел и Jason Mercer от 
Лондонски университет-
ски колеж, учени от група 
за биофизични проучва-
ния, водени от професор 
Daniel J Müller от ШФТИ, 
са разработили нов метод 
за претегляне на клетки. 
Той не само им позволява 
бързо да измерят теглото 
на живи клетки, но и да 
следят как то се проме-
ня с времето. Точността 
достига милисекудни и 
трилионна част от грама.

Как действа методът? 
С помощта на син лазер 
е предизвикано треп-
тение в микроскопична 

пластина,  фиксирана 
в единия си край. Вто-
ри, инфрачервен лазер, 
измерва трептението 
в другия край на пла-
стината, първо без,  а 
след това с прикрепената 
там клетка. „Масата на 
клетката може да бъде 
изчислена от разликата 
в трепенията“, обяснява 
David Martínez-Martín, 
главен изобретател на 
устройството.

На компютърна гра-
фика може да се види 
промяната в  теглото. 
През цялото време, в 
което трае измерване-
то (от милисекунди до 
дни), може да се отче-
те теглото на клетката. 
Тъй като измервател-
ният уред с клетъчната 
култура (клетката, която 

бива изследвана), е мон-
тиран директно върху 
предметната масичка на 
мощен флуоресцентен 
микроскоп,  процесите 
в клетката също могат 
да бъдат наблюдавани 
и заснети докато трае 
измерването.

Това позволява на 
учените да следят как се 
променя теглото по вре-
ме на клетъчния цикъл 
на делене, влиянието на 
различни субстанции и 
какво се случва, когато 
клетката е заразена с ви-
рус. Биофизиците успели 
да докажат, че клетките 
прекратяват тази ежесе-
кундна промяна в теглото 
си чак при своята смърт. 
„Наблюдаваме неща, 
които никой досега не е 

виждал“, казват от екипа.
Публикациите на уче-

ни от ШФТИ винаги се 
радват на голям интерес. 
Затова не е учудващо, 
че биолози от множество 
сфери са заинтригувани 
от новия измервателен 
метод. Откритието може 
да е приложимо в об-
ластта на медицината 
и фармацията, тъй като 
може да се използва за 
изследване на патологич-
ния растеж на клетките и 
влиянието на лекарства 
върху него.

И зо б р ете н и ето  з а 
пръв път е представено 
в списание Nature. Нови-
ят метод за претегляне е 
патентован, а лицензи-
раната швейцарска ком-
пания, Nanosurf AG, вече 
разработва устройството.

 

КолКо теЖи ЖиВотът

ИНТЕРФАКТОР 
от EXPERT.BG

Японска компания дава 
на служителите си, които не 
пушат, по шест дни повече 
отпуск годишно. Така ги ком-
пенсира за времето, използ-
вано от пушачите използват 
за „по една цигара“.

Маркетинговата компа-
ния Piala Inc въведе новите 
правила през септември, 

след като непу-
шачите, работе-
щи в нея, заяви-
ха, че не е честно 
те да работят по-
вече от пушещите си колеги, 
а да ползват същия отпуск.

“Един от нашите слу-
жители подаде сигнал чрез 
кутията за предложения 
по-рано тази година, в което 
каза, че почивките за пу-

шене създават проблеми“, 
заяви Хиротака Мацушима, 
говорител на компанията, 
пред The Telegraph. След 
сигнала изпълнителният 
директор на компанията 
Такао Асука реши да се да-

ват на непушачите по шест 
дни допълнителен отпуск за 
компенсация.

Въпросът бил разгледан 
сериозно от компанията, 
тъй като тя се намира на 
29-я етаж на офис сграда в 
Токио и всяко излизане за 
по цигара отнема минимум 
15 минути.

Според Асука решението 
му може да стимулира пер-

сонала да откаже цигарите.
През последните някол-

ко месеца в Япония се на-
блюдават упорити усилия за 
налагане на строги правила 
против тютюнопушенето. 
През юли губернаторът на 
Токио Юрико Коике огласи 
плановете си за забрана 
на тютюнопушенето на об-
ществени места в японска-
та столица преди лятната 

ЯПоНСКа КомПаНиЯ ДаВа На СлУЖителите Си НеПУШаЧи 
ПоВеЧе отПУСК

олимпиада през 2020 г.
Но предложението срещ-

на твърдата опозиция от 
страна на подкрепящите 
пушачите политици, рес-
торантьори и тютюневия 
гигант Japan Tobacco, от 
който една трета е държавна 
собственост и конгломера-
тът плати на държавата 700 
млн. долара дивиденти през 
2015 г.

бонУсът – КоМпенсацИя за по-дълГото 
работно вреМе  в сравненИе с пУШаЧИте 

ИНТЕРФАКТОР

Българските мъже жи-
веят сравнително най-нез-
дравословно сред предста-
вителите на силния пол в 
Европейския съюз, отчита 
анализ на „Евростат”, пос-
ветен на хранителните и 
здравословни навици на 
мъжете и жените на Стария 
континент.

Мъжете у нас са с 
най-висок процент наднор-
мено тегло, пушат и пият 

над средните показатели 
в ЕС и консумират сравни-
телно малко здравословни 
храни, алармира докладът, 
цитиран от Дарик Нюз.

Около 60 процента от 
българските мъже са с 
наднормено тегло и индекс 
на телесната маса над 25, 
което е предпоследна фаза 
преди затлъстяването, по-
казват данните от анализа. 
Освен това, едва 15 на сто 
от представителите на сил-
ния пол у нас отделят поне 

2 часа седмич-
но за спорт или 
друга физиче-
ска активност.  

Около 30 
на сто от бъл-
гарите ,  или 
почти всеки 
т р ет и ,  к о н -
сумира поне 
веднъж сед-
мично алкохол, а около 
40 на сто пушат редовно 
цигари всеки ден - все пово-
ди за сериозно замисляне 

БЪЛГАРСКИЯТ МЪЖ ПУШИ, ПИЕ 
И ДЕБЕЛЕЕ, СПОРЕД ЕВРОСТАТ 

и промяна на навиците, 
ако искаме да сме не сред 
челниците, а на опашката 
по нездравословен живот.

ИНТЕРФАКТОР
от ECON.BG 

Има различни начи-
ни, по които това може 
да се направи

 Не искате съобще-
нията ви да съществуват 
вечно на нечий телефон? 
Изпратили сте СМС под 
влияние на емоционално 
състояние, което, като 
премине, прави съдър-

жанието притеснително? 
Ще ви се да не сте писа-
ли подобно нещо и то да 
изчезне, сякаш не е било. 
Няма проблем - просто 
изпращайте самоунищо-
жаващи се SMS-и.

Има различни начини, 
по които това може да се 
направи. От Gizmodo пре-
поръчват тези три.

SECRET ЗА 
IMESSAGE

С пристигането на iOS 
10, Apple Messages app 
store е отворен за бизнеса. 
Secret е една от първите 
добавки за приложение-
то, която ви позволява да 
настроите фиксиран срок 
преди вашите съобщения 
да бъдат изтрити, и дори 
да ги върнете обратно, ако 

по-късно сте размислили. 
Всичко ще работи безпро-
блемно, ако вие и вашите 
контакти имате Secret. 
Тези, които не разполагат 
със Secret или нямат iOS 
устройство, ще получат 
линк към съобщението.

PRIVNOTE

Опцията позволява 
да създавате съобщения, 
които се самоунищожа-
ват веднага след като са 
били прочетени или след 
определен период от вре-
ме (между един час и 30 
дни). Имате възможност 
да използвате парола за 
защита на съобщенията 
си и може да получите из-
вестие за унищожаването 
им чрез електронна поща, 
ако искате.

КаК Се ПраЩат СамоизтриВаЩи Се SMS-и
CONfIdE

Conf ide работи на 
Windows, Mac, iPhone, 
Android и дори Apple 
Watch. Приложението из-
праща криптирани съоб-
щения, които се само-
изтриват веднага след 
като са били прочетени. 
Използва Еnd-To-End тех-
нология за криптиране 
на данните и не позволя-
ва чрез скрийншот да се 
заснеме съобщението. 
Потребителите също така 
разполагат с възможност-
та да прикачват изображе-
ния и документи от всички 
популярни облачни услуги 
в интернет. 

Единственият недос-
татък е, че и двете страни 
трябва да имат инсталира-
но Confide.

ИНТЕРФАКТОР 
от INEWS.BG 

Една халба бира може 
да засили чуждоеизиковите 
способности на човек. До 
този извод са стигнали уче-
ни, провели изследване на 
връзката между алкохола в 
малко количество и способ-
ността на човек да говори 
чужд език, който е учил. 
Изследването е направено 
съвместно в университети-
те в Ливърпул, Маастрихт и 
лондонския „Кингс Колидж”.

Добре известно е, че 
алкохолът забавя умстве-
ната дейност и функциите 
на организма. Нарушени 

са и някои от оперативните 
функции на мозъка като 
способността за запаме-
тяване, концентрацията 
на внимание. Учените  оч-
аквали, че алкохолът ще 
намали способността да 
се използва чужд език, 
но при малки количества 

това не се случва. 
Причината: Алко-
холът повишава 
самочувствието и 
човек намалява 
притеснението си 
от околните. Което 
важи и за случаи-
те, при които хора-
та използват изу-
чаван от тях втори 
език, различен от 

родния.
Учените тествали какъв 

е ефектът от малки дози 
алкохол върху участници в 
експеримент, които трябва-
ло да преминават от майчи-
ния си език на холандски. 
Това били 50 германски 

студенти от университета 
в Маастрихт, наскоро учили 
да четат, пишат и говорят 
на холандски. Контролната 
група консумирала само 
безалкохолни напитки, а 
на участниците дали малки 
количества алкохол.

Оценявали ги двама 
холандци, които не знаели 
кой е почерпен и кой не. 
Резултатът - по-добре се 
справят, особено с произ-
ношението, онези, които 
ударили по бира преди 
експеримента. Учените 
обаче наблягат на малкото 
количество изпит алкохол. 
При по-голямо - ефектът 
става обратен.

ЧУЖДите езиЦи По-леСНи На ГраДУС. НазДраВе!

Човешка клетка прикрепена към миниатюрната
пластина на везната

ИзМерването - с тоЧност до 
трИлИонна Част от ГраМа
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ФАКТОР
от MARICA.BG

За Родопите казват, че 
са малко кътче от рая, 
подарено на хората. Който 
веднъж е стъпил в тази 
планина, завинаги остава 
в плен на великолепната 
природа. А ако копнеете да 
изпитате чувство, което от-
давна не ви е завладявало, 
посетете с. Орехово в Чепе-
ларска община. Красивото 
българско село, известно 
още като малкото Велико 
Търново, е разположено 
само на 60 км от Пловдив 
в родопския дял Чернатица, 
по северния склон на р. 
Орешица, на 900 м надмор-
ска височина. Там природа-
та е сътворила прекрасни 
гори и хълмове. Гледката е 
неописуема и зрелищна, а 
при ясно време се виждат 
Бяло море и дефилето на 
Въча. Въздухът е чист и 

вдъхващ нови сили на чо-
век, дълго стоял в шумния 
и мръсен град, тишината, 
която по невероятен начин 
събужда в сърцето вълшеб-

но спокойствие и огромна 
тъга от това, че рано или 
късно трябва да напуснеш 
този земен рай. Защото 
попадаш в приказка, където 
ти самият си герой. 

Село Орехово (старото 
му име е Рахово), датира 
отпреди 13 века. За това 
свидетелства и скалата 
в западния край на село-
то, наречена „Дупнишки 
камък”, обитавана още в 
епохата на неолита - 4000 
години пр. н. е. Друга забе-
лежителност е античният 
път, строен 300 г. преди 
Христа по времето на рим-
ското завоевание над ро-
допските траки. Той е бил 
със стратегическо значение 
и е свързвал древния Фили-
пополис с Бяло море. Днес 
за неговото съществуване 
свидетелстват запазените 
каменни участъци по било-
то на Чернатица в посока 

юг, към Гърция. В местната 
музейна сбирка - наред с 
раздели с родословни дър-
вета, историческо минало и 
етнография, са съхранени 

древни реликви от визан-
тийско време и от живота 
на първите му обитатели 
- траките. 

За силното 
н а ц и о н а л н о 
самосъзнание 
и родолюбивия 
дух на хората, 
живеещи там, 
говорят мно-
жество истори-
чески факти от 
по-ново време. 
Тук е постро-
ено първото 
килийно учи-
лище и негов 
даскал е бил 
местният поп 
Ной (сега на 
р од н ат а  м у 
къща има па-
метна плоча). 
За първи път 

електрически ток светва в 
с. Орехово, а жителите му 
откупуват частното трасе 
Асеновград - Орехово. На 
негова територия работят 
и първите гатери с водна 
пара. Единствената църква 
датира от 1882 г. и е интере-
сен паметник на културата. 
Друг паметник с национал-
но значение е крепостта 
„Цирикова черква”. Това 
е връх, който се намира в 
местността „Кабата”. Днес 
от нея са останали един-
ствено руини. 

Освен с природата, кит-
ното село привлича и с 
изградените над 30 парак-
лиса, чийто брой продължа-
ва да расте. Чепеларското 
село Орехово е събрало 
около себе си множество 
интересни и уникални при-
родни обекти - водопа-
ди, скални образувания, 
пещери и др. Водопадът 
в местността „Дуплево” 
е разположен в скалния 
пролом на р. Орешица, на 
около 500 м от последните 
къщи на селото. Водите му 
се изливат живописно пред 
входа на една от природни-
те забележителност, пеще-
рата  „Голямата дупка“. Над 

ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ ПРАВЯТ 
НЕЗАБРАВИМ ИЗЛЕТА ДО ОРЕХОВО
древен път, свързвал ФИлИпополИс с еГейсКо Море МИнавал оттУК

нея, на самия връх на ска-
лата се намира друга пеще-
ра, известна като  „Попова 
врата“, защото наподобява 
олтар. За „Дяволската дуп-
ка“ пък се предполага, че е 
била светилище на траки-
те, тъй като по хребета на 
местността са намерени 
керамични парчета отпреди 
желязната епоха. При ясно 
време тя може да се види 
дори от центъра на селото. 
Защитен природен обект е 
и водопадът „Скакалото”, 
разположен на 2 км по по-
сока хижа „Персенк“. Двата 
водопада влизат в тран-
сграничния екомаршрут 
- село Хвойна - село Оре-
хово - местността „Костен 
камък”, който стига чак до 
гръцкия град Ставруполис 
(при 15-дневен пешеходен 
преход). Местността „Кос-
тен камък” е определена 
като скален феномен. Тя е 
разположена на площ от 5 
дка и се намира в дълбок 
каменен каньон по десния 
бряг на Койловското дере. 
Представлява внушителна 
стена, изваяна от варовико-
ва скала, с избуяла вековна 
иглолистна гора и приютила 

в живописно ждрело водите 
от два по-малки водопада 
(според преданието от ръба 
на пропастта са хвърляни 
живи жителите на близкото 
село Койлово, отказващи 

да приемат исляма). Друг 
природен феномен, мест-
ността „Заград”, провокира 
туристическия интерес и с 

мрачната си легенда. Исто-
рията разказва, че първият 
турски наместник в село-
то е бил с благ характер, 
имал конак и се е разбирал 
много добре с хората. Той 
не  наложил насилствено-
то приемане на исляма. 
Но при кърджалийските 
нападения по времето на 

Осман паша в края на 18 
век, много ореховчани със 
своите семейства се укрили 
в намиращата се в мест-
ността пещера „Человеш-
ката дупка“. Предател ги 

издава и турците подпалват 
единия край, запушен със 
слама. В капана трагично 
загиват много жители на 
селото - старци, жени и 
деца. До някои от пещерите 
има изградени екопътеки. 
Една такава свързва Оре-
хово с местността „Бостин 
камък” - природния фено-
мен „Чудните мостове” и 
Римския път. Тя се намира в 
уникална местност и пред-
ставлява ждрело с голяма 
пропаст. 

Друг интересен марш-
рут е Орехово - Лилково 
- Ситово (крайната цел е пе-
щера със знаци, датиращи 
от каменната ера). Селото 
е изходен пункт за хижите 
„Персенк“,  „Кабата“, „Чуд-
ните мостове“ и „Скални-
те мостове“. Още много 
атрактивни исторически и 
географски маршрути тръг-
ват от това китно родопско 

село, център на туристиче-
ска дейност още отпреди 
100 години. За тяхното 
съживяване и поддръжка се 
грижи създаденото преди 
8 г. местно туристическо 
сдружение. Към него са 
регистрирани над 10 фа-
милни къщи, чиито стопани 
със собствени средства 

п о д д ъ р ж а т 
тези природни 
и феноменал-
ни обекти. Ча-
ровното село 
е архитектур-
на ценност и 
заради магия-
та на възрож-
денския дух, 
съхранен във 
всяка една от 
сградите му. 
Уникалните ро-
допски песни 
в изпълнение 
на ореховската 
група за автен-
тичен фолклор 
и вълнуващо 

пресъздадените ритуали 
и кукерски игри допълват 
хубавото преживяване тук.

--------------- 
Със съкращения. Загла-

вията са на редакцията.

Водопад „скакалото“

Водопад „Костен камък“

Пещерата „Человешка дупка“

Водопад „Дуплево“

орехово
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сПОРТФАКТОР

Еуфория обхвана Хас-
ково, след триумфа на Гри-
гор Димитров на турнира в 
Лондон. Градът, който дни 
наред живя с победите на 
любимеца си и тръпнеше 
в очакване изригна след 
края и победата. От балко-
ни и тераси на заведения 
проехтяха гърмежи, а пред 
телевизорите в тенис-ком-
плекс „Кенана” малки и 
големи нададоха мощен 
вик. Вдъхновени от родния 
и местен успех, президен-

еУФориЯ В ХаСКоВо СлеД триУмФа На ГриГор

тите на двата тенис клуба в 
града “Хасково” и “Хасково 
2015” Румен Балкански и 
Йордан Йорданов заявиха, 
че се обединяват, за да 
направят други деца шам-
пиони. Похвално! 

Кметът Добри Бели-
ванов, който също бе на 
„Кенана” пък авансира идея  
кортовете, от които е тръг-
нал Димитров да носят 
неговото име. Това щяло да 
бъде обсъдено на комисии 
в Общинския съвет. Ще 
стане ли факт, предстои да 
се види, но интересно е, 

че във Фейсбук веднага се 
зароди опозиция на идеята. 

Повод за всичко това, 
както се знае, даде спе-
челената от Гришо най-го-
лямата титла в кариерата 
му, №1 в най-престижния 
ATP турнир Nitto ATP Finals, 
където на финала надигра 
Давид Гофен от Белгия със 
7-5 4-6 6-3.

С това хасковлията сло-
жи достоен край на сезона, 
в който взе титли в Бри-
збейн - Австралия и София, 
завоюва дебютен Мастърс 
в Синсинати - САЩ и над-

деля над всички в Лондон. 
Всичко това му донесе 
заслужен успех - №3 в све-
товната ранглиста.

Ще  ми  се  да мога да 
опиша емоциите. Неверо-
ятна седмица! За мен е чест 
да играя тук. Тези седмици 
са най-хубавите ми. … 
Благодаря на моя отбор, 
на мама и татко! Страхотно 
е да съм тук и да спечеля 
този трофей. Разбира се, и 
българските знамена... раз-
вълнуван сподели Григор, 
след финала в британската 
столица.

сПОРТФАКТОР
Двама млади борци от Спортен клуб 

по борба „Димитровград” заминаха с на-
ционалния тим на Световното първенство 
в полския град Бидгошч.

С екипа на България участват Микяй 
Наим, в категория 57 кг. и Димитър Ива-

ДВама от ДимитроВГраД На 
СВетоВНо По борба В ПолШа

ИНТЕРФАКТОР
Професио-

налната футбол-
на лига на Ка-
захстан (ПФЛК) 
обяви Стани-
мир Стоилов за 
най-добър тре-
ньор през изми-
налия сезон във 
вътрешното пър-
венство и турни-
ра за национал-
ната купа.

Българският 
наставник, из-
вел „Астана” до 
четвърта поредна титла, 
получи признанието след 
вот на собствениците, тре-
ньорите и капитаните на 
всички клубове в страната.

Стоилов е и носител на 
пет отличия за треньор на 
месеца, получени през ап-
рил, юли, август, септември 

обЯВиХа мъри СтоилоВ за
треНЬор № 1 В КазаХСтаН

и октомври. Интересно е, 
че той е на първо място и 
в анкетния лист на Стой-
чо Младенов от „Кайсар”, 
който пък събра 4 точки и 
завърши наравно по този 
показател с Димитър Дими-
тров. Херо обаче напусна 
„Иртиш” и сега води „Лудо-

горец”.
Стоилов има смазва-

ща преднина с 84 точки, а 
Карлос Ферер от „Кайрат” е 
втори с 33. Трети е Алексей 
Петрушин от „Ордабаси”. 
Стоилов гласува за Петру-
шин на първо място, след-
ван от Младенов и Ферер.

сПОРТФАКТОР

В е с е л и н  Г о с п о -
д и н о в - м л а д ш и  с та н а 
най-младият чужденец в 
историята на „Цървена 
звезда”, подписал дого-
вор с легендарния бас-
кетболен тим от Белград. 
Параф талантът с хас-
ковски корен положи на 3 
ноември. Веско, който е 
син на внезапно почина-
лия, през юни, Веселин 
Господинов сбъдна меч-
тата на баща си и заигра в 
кадетския състав на един 

НаШе момЧе ПоДПиСа С баСКетболНиЯ ГраНД „ЦърВеНа зВезДа”
от великите европейски 
грандове.

Бабата и дядото на 
момчето работиха дълги 
години в Хасково. Баба 
му Елисавета бе учител 
по физическо възпита-
ние,  а дядо му Тенчо 
Господинов -  треньор по 
лека атлетика. Внезапно 
починалият му, по време 
на баскетболен мач, баща 
игра в „Компакт” – Дими-
тровград в най-славните 
му години, после и в Пор-
тугалия.  

205-сантиметровият 

Веско е първият чужде-
нец на възраст 15 години, 
пробил в „Цървена звез-

Ясен ДИМОВ
След почти 3-часов 

дебат Общинският съвет 
отново прие върнатото от 
кмета Добри Беливанов 
решение за дофинанси-
ране на детско-юношеския 
спорт и културата в общи-
на Хасково. Кметът обаче 
не падна по гръб и преди 
два дни внесе в Админи-
стративен съд - Хасково 
жалба срещу новия акт.

Предложението, за кое-
то писахме в предишния 
брой бе гласувано на ок-
томврийската сесия, но Бе-
ливанов внесе възражение 
за незаконосъобразност 
и го я върна за ново раз-
глеждане. Което породи 
обвинения към градона-
чалника, за недостатъчна 

ангажираност към спорта 
и културата. Беливанов не 
остана длъжен и изброи 
направеното, от началото 
на мандата му в двете 
сфери. 

Според председателя 
на общинския съвет Таня 
Захариева и съветници от 
ГЕРБ, внесли предложе-

да”. Контрактът, станал 
факт и с  усилията на 
мениджъра Горан Коша-

нин, е до навършване на 
18-годишна възраст.

Освен тренировъчен 
процес белградският клуб 
осигурява на родния та-
лант пълна издръжка, 
частно училище и сти-
пендия, информира в. 
„Хасковска Марица”.

Преди да подпише до-
говор, Веско игра един се-
зон в юношеската школа 
на сръбския гранд. Тре-
ньорите и ръководството 
оцениха високо упорития 
труд и таланта на българ-
ският младеж и официал-

но го включиха в тима на 
звездашите-кадети.

Всеки играч има ин-
дивидуална програма 
за физика. Тренираме 
около 15 пъти седмично. 
Набляга се на малките 
неща – стрелба, техника 
и издръжливост. Децата 
са подбрани от цял свят и 
от цяла Сърбия“, разказ-
ва пред BIТ българчето. 
Дано „Цървена Звезда“ 
е само една малка крач-
ка от предстоящите му 
грандиозни баскетболни 
успехи в бъдеще, пожела-

Приети, ВърНати и ПаК 
Приети Пари за СПорт и 
КУлтУра, ВлЯзоХа В СъДа

нието за подпомагане на 
спорта и културата с не-
реализирани досега сред-
ства за видеонаблюдение, 
актът на общинския съвет 
е законен. “Коалиция за 
Хасково” заяви, че няма 
да участва в гласуването, 
тъй като няма ясна мето-
дика за разпределение на 
парите.

В крайна сметка с 23 
гласа „за”, 4 „против” и 
двама въздържали се, пър-
воначалното решение на 
ОбС бе потвърдено. Ако и 
съдът го потвърди, спорт-
ните клубове и културните 
институции ще получат 176 
000 лв. за дейността си. 
Произнесе ли се обаче в 
полза на кметската жалба, 
това няма да стане. 

НАДИГРАВАНЕНАША ГОРДОсТ

нов - 61 кг., съобщават от федерацията 
по борба.

Световното до 23 години стартира на 
във вторник - 21 ноември и ще продъл-
жи до неделя – 26-ти. Стискаме палци 
за успех на младите димитровградски 
таланти!

 Таня Захариева

два тенИс КлУба се обедИняват, Кортовете на Кенана – с ИМето на ШаМпИона?

Димитър Иванов Микяй Наим
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БЕсТсЕЛЪР

КиФлата и ДрУГите
Д е н я т  й  з а п о ч в а 

с  позитивния призив: 
dobroutrooooo na si4ki!!!!! 
mn  w i  ob i4kaaaaaam!  

: ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 
После КИФлата пуска сел-
фи от кенефа на чалготека-
та, в която е била снощи. 
Приятелките й я лайкват 
и пишат „mn si slatka“, до-
като си мислят „тая к‘ва 
е грозна, не е истина“. 
В ранния следобед се по-
явява снимка на евтино 
бельо, още с етикчетета, 
и текст „vijte kf0 si kupix, 
nali sa mn sladurskiii???“ 
Приятелките й пишат, че 
гащите, които си е купи-
ла, са mn sladurski, до-
като си мислят „тая к,ва 
ку. .а  е ,  не е истина“ . 
Надвечер настъпва часът 
на тъжните откровения. 
Пускат се разкъсващи сър-
цето строфи от някоя мазна 
чалгия „обичам те, разбери, 
това е мойта вина“, или пък 
„защо не пръснеш със ръце 
това сърце, проклетото, да 
спре“.

• МноГознайКото 
Той е компетентен по всич-
ки въпроси – от тактиката 
на Кубрат Пулев до мето-
дите за добив на шистов 
газ и винаги изказва кате-
горично мнение. Ако някой 
се опита да спори с някого, 
Многознайкото го отрязва и 
високомерно му обяснява, 
че опонентът му изобщо не 
е наясно с нещата. Само 
той имал информация по 
въпроса, но не казва откъде 
се е сдобил тази инфор-
мация. Постоянно пуска 
линкове към статии със 
съмнителни теории. 

•  патрИотът 
Той е убеден, че бъл-
гарите са някакви 
по-висши същества, 
които превъзхождат 
другите народи във всички 
отношения. Българките са 
най-красивите, българите 
са с най-дългите ку..ве и т.н.  
Мрази всички чужденци и 
най-вече турците и евро-
пейците. По неизвестни 
причини харесва русна-
ците, защото според него 
те са ни „освободили“. 
Патриотът смята, че всич-
ки други наро-
ди не правят 
нищо друго ос-
вен денонощ-
но да мислят 
как да преца-
кат клета май-
ка Балгария. 
Ако не бяха те, 
сега щяхме да 
сме по-мощна 
сила от Щати-
те и Китай, взети заедно.  
На празници Патриотът 
изпада във фейсбук-еу-
фория. Поства развети 
трибагреници, снимки на 
Ботев и Левски, възрож-
денски песни и призиви 
SABODETE SE BALGARI!!! 
Но това се случва само 
сутрин. На обяд се напива 
като свиня и заспива с лице 
в салатата.

• КонспИраторът 
Той не влиза във фейсбук 
с името си, защото е убе-
ден, че тайните служби 
го дебнат. Подвизава се с 
никнейми като An0nimu3, 
Tamplierat, CaitGais и т.н. 
Сигурен е, че 99 процента 
от хората във фейсбук са 
агенти на разузнаване-

то, изпратени в мрежа-
та, за да научат всички 
негови тайни. Затова се 
е регистрирал с фалшив 
мейл и никога не се тагва, 
за да не го знаят къде е. 
Опитва се да „отваря очите“ 
на заблудените и наив-
ни граждани, като с не-
домлъвки им намеква, че 
скоро ще бъдат подложени 

на мъчително унищожение 
от Определени Кръгове.  
Смята, че ако това стане, 
само той ще оцелее, защо-
то е бил информиран.

•  а л К о Х о л И К ъ т 
Той се опитва да е заба-
вен по един твърде нелеп 
начин. Пише нарочно на 
някакъв диалект, защото 
смята, че това е много 
смешно. Основни теми на 
статусите му са киселото 
зеле, домашната ракия и 
секса с неепилирани жени 
- такъв, какъвто го помни 
от 80-те години, когато по-
следно е правил секс. Му-
зиката, която слуша, също 
е от онова време - Рейнбоу, 
Уайт Снейк и Щурците. 
Поства от време на време 

такива клипове с текст „Поз-
дравче!“. Кефи се на Цонко 
от Каварна. Задължително 
отбелязва всички именни 
дни - от Свети Спиридон до 
света Ефросиния. И винаги 
с милото „Честито на всички 
именници! И наздраве!“. 
Понякога разказва и стари 
вицове за Иванчо и Марий-
ка, от които ти става някак 
тъжно.

•  ХранеЩИят Из -
вестнИ. Той е открил сми-
съла на съществуването си 
в това да обикаля страни-
ците на популярните лич-
ности и да ги обижда. На 
стената на Бербатов пише, 
че бил некадърник, на сте-
ната на Цвети Пиронкова 
- че била грозна. Говори 
им на „ве“, за да подчер-
тае, че се смята за равен 
на тях. Мисли си, че щом 
може да пише такива неща 
на толко известни хора, 
значи е големата работа. 
После се хвали на прия-
телите си „кой ве, григор 
димитров ли??? найш кол-
ко съм го хранил у фей-
са... аз такиа кат него ги 
прая на две стинки ве...“ 
Храбростта му се проявява 
само когато е зад клавиату-
рата. В живота е страхлив 
мишок, който не смее да 
гледа хората в очите.

•  о н а н И с т ъ т 
Веднага щом се върне от 
училище, той влиза в мре-
жата и започва да търси 
обекти за мастурбация. 
Обикновено това са моми-

чета, които са сложи-
ли за профилна някоя 
по-разголена снимка. 
Те не са я сложили за 
него, а за да хванат 

на въдицата някой замо-
жен чичко, който би мо-
гъл да им купи поне едни 
ботушки от мола. Затова 
Онанистът винаги се пред-
ставя за поне 30-годишен.  
След като завърже кон-
такт, той започва да сваля 
избраницата си. Но целта 
на свалката не е да се 
срещне с нея. Целта му е 
да я накара да му прати 
някоя по-разголена снимка, 
за да има пред какво да 
мастурбира.

•  К У л И н а р К а т а 
Тя обикновено е скучаеща 
домакиня. Още от сутринта 
снима чашата си с кафе 
и се прави на гостопри-
емна с тъпото „Някой да 
иска чаша ароматно кафе?“ 
(Сякаш може да почер-
пи някого през монитора!)  
После следват снимки 
на палачинки, бухтички, 
баници и т.н. (Но нико-
га филия с лютеница, 
смята се за просташко). 
Тези снимки привличат 
стотици лайкове от други 
скучаещи домакини, а ко-
ментарите под тях най-чес-
то са „охххх, как са ми се 
прияли...“ или пък „благо-
даря ти, че ме подсети и аз 
ще взема да си направя“ 
На обяд кулинарната ор-
гия продължава със супи, 
кебапи, гювечи и мусаки. 
Разменят се рецепти и 
се дават акъли от сорта 
„аз на пълнените чушки 
винаги слагам щипка ки-
мион, стават божествени“. 

После идват угризенията и 
оплакванията „ох, нищо не 
ям и пак пълнея, една чаша 
вода да изпия и веднага ми 
се лепи“. Тези вопли звучат 
някак лицемерно, защо-
то идват от жени, които 
очевидно омитат огромни 
количества манджи.

•  н а п У Ш е н И я т 
Той постоянно е „на чере-
шата“. Коментира всякак-
ви статуси и снимки с не-
изменното „pxaxaxaaaaaa“. 
Споделя охотно всички 
събития от динамичното си 
ежедневие с признанието 
„napra0 se sma3axme brat 
pxaxaxaaaaaa“.

• досадната МаМа 
Тя използва социалната 
мрежа най-вече за да попу-
ляризира всички биологич-
ни функции на отрочето си 
- ядене, оригване, пърдене, 
сране и т.н. Говори за де-
тето си в първо лице мно-
жествено число „днес ядо-
хме пюре“, „днес ни поникна 
първото зъбче“ и т.н. Нари-
ча мъжа си „нашият татко“. 
Участва и във всички без-
умни фейсбук-конкурси за 
снимка на „най-сладкото 
бебче“ и моли всичките 
си приятели да лайкват 
снимките й, за да спечели 
незнамкакво си.

десетте тИпа FACEBOOK-потребИтелИ, вИденИ от Иво сИроМаХов

АРТФАКТОР
Мраморна статуя на египетската богиня 

Изида бе открита при разкопки на Свети-
лището на нимфите и Афродита, край ди-
митровградското село Каснаково. Наред с 
нея, е намерена и мраморна глава на сатир. 
Откритията, според д-р Веселка Кацаро-
ва, ръководител на археологическия екип, 
проучващ светилището, приближават дими-
тровградския до световните музеи. 

Артефактите са намерени при разкопки 
на обекта, започнали в края на септември и 
продължили месец. Те бяха пазени в тайна, 
докато трае почистването и реставрацията 
им, за да се обявят преди дни на нарочна 
пресконференция. След нея работата по 
вида на находките продължава, преди изла-

гането им в местния Исторически музей. 
Изида, макар без глава и ръце е много 

запазена. Висока е около 80 см., а с поста-
мента стигала метър. Тя е единствена статуя 
на египетската богиня, намирана в България. 
Намерена е в сграда пред нимфеума, в която 
миналата година бяха открити мозайки. Спо-
ред д-р Кацарова сградата е била огромна, с 
около 1,5 дка застроена площ, от която към 
момента е проучена 1/3.   

еГиПетСКа боГиНЯ отКрита Край 
ДимитроВГраД

след реставрацИя, 
слаГат ИзИда в МУзея

изЧезНалата библиотеКа – Кой Ще Я Намери?
„Изчезналата библио-

тека“ е дебютен роман на 
американски писател, из-
вестен с псевдонима А. М. 
Дийн. Как е истинското му 
име, не е известно. Също 
и кой е. Говори се, че е 
професор по богословие 
авторитет в областта на 
древните култури и ис-
торията на религиозните 
вярвания. Но дали е така, 

е отделен въпрос.
„Изчезвалата библио-

тека” е издаден през 2012 
г. Главната героиня Емили 
Уес е специалист и пре-
подавател по история на 
религиите. Мисията й е 
да намери великата Алек-
сандрийска библиотека, 
запазена, но скрита през 
вековете. Получава зада-
чата си с поредица от тайни 

знаци, след убийството на 
авторитетен професор. На-
мирането на библиотеката 
обаче е само едната страна 
на медала. След броени 
дни д-р Уес разбира, че е 
замесена в световен заго-
вор с невероятен мащаб, 
водещ чак до Белия дом. 
Безскрупулните й преслед-
вачи от т. нар. Съвет имат 
две цели: да се сдобият с 

невиждана досега власт и 
да присвоят огромните ре-
сурси на библиотеката. Те 
успяват да заловят Емили 
Уес, която вече е узнала 
къде е скрита библиотека-
та, убиват помощника и в 
Александрия, на път са да 
елиминират и президента 
на Съединените щати. Но 
ще бъде ли достатъчно 
това? 

Романът става бестсе-
лър и е публикуван в над 
16 страни по света, между 
които и България. Година 
по-късно се появява втора 
книга от поредицата – „Клю-
човият камък“, издаден 
през 2013-а.

Автор: А. М. Дийн
Издател: Enthusiast
Година на издаване:  

2014-а.

АРТФАКТОР
К а н а д с к и я т 

изпълнител Шон 
Мендес се оказа 
големият победи-
тел в надпрева-
рата за европей-
ските музикални 
награди на MTV. 
Сред много све-
товни звезди и блясък на церемонията, 
той бе отличен в категориите: „Най-до-
бър изпълнител”, „Най-добра песен” и 
„Най-много почитатели”. Но не само 
в това му излезе късмета. Според 
публикации в медиите, Мендес цяла 
вечер не се отделил от очарователната 
манекенка Хейли Болдуин. По-късно 
пък, на афтърпартито били видени 
да се целуват. Дъщерята на актьора 

Стивън Болдуин е 
сред най-търсените 
модели, а през май 
мъжкото списание 
Maxim я класира 
първа сред най-кра-
сивите жени. 

Новото й гадже 
Мендес също е на 
върха, не само в 

МТV. Албумът му е на първите места в 
класациите в цял свят. Спечели награ-
ди от iHeartRadio, също и от People‘s 
Choice Award.

На церемонията на MTV в Лондон 
наградата „Най-добър рок изпълнител” 
отиде при групата Coldplay, а за елек-
тронна музика отличието взе Давид 
Гета. U2 получиха награда за глобална 
икона.

КАНАДСКИ МоМъК оБРА 
НАГРАДИТЕ НА MTV, ХВАНА СИ
И ГАДЖЕ НА ЦЕРЕМоНИЯТА

https://www.helikon.bg/author/110201-%D0%90.-%D0%9C.-%D0%94%D0%B8%D0%B9%D0%BD.html
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дайно 

растенИе

тестенИ 
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поредно
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ЧеШКИ
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(1730-1788)
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Чанта

ХИЩнИК от
сеМ. КотКИ

сКъла,
зъбер

Част,
процент

ИнтеГрална
сХеМа

ИзКУствена
прежда

роМан от 
стИвън КИнГ

въже с 
прИМКа

стИХо-
творец

ИндУстрИя

доКазател-
ство за 

невИнност

Град в зап. 
рУМънИя

на р. МУреШ

обШИвКа на 
УнИФорМа

тенИсИст
от саЩ, УИМ-

бълдън‘75
(1943-1993)

столИцата
на латвИя

Крадец,
разбойнИК

(ост.)

Край на
МолИтва

стИХ. от п.р.
славейКов

сКоК с 
преМятане

основа на 
сГрада

ФренсКИ 
МатеМатИК

(р. 1926)

Г-й в оп. „аКо 
бяХ цар“ на 
адолФ адаМ

славянсКо 
плеМе

отбрано
обЩество

съд за 
пържене

прИМИтИвно 
плавателно 

средство

обеЩаНие за Пролет

Мечтай ме смело! Аз ще ти се случа. 
Родена съм да бъда твоя, знам. 
В ръцете си държиш отдавна ключа 
от моето сърце. От моя храм. 
Мечтай ме даже в мигове на слабост 
когато търсиш огън в чужда длан. 
Навярно ще преминем първа младост, 
но първа пролет, вярвай, ще ти дам. 
Не се страхувай, няма да забравя 
очите ти със цвят на кехлибар. 
сърцето ми, досущ радар, улавя 
сигнала на сърцето ти. 
Пожар  
запалил си във мен и той не гасне 
дори след най-безмилостния дъжд. 
Посял си зрънце обич. Щом порасне, 
ще станеш най-накрая Моят мъж. 
Ръцете ти сега не ме прегръщат,  
но някой ден във мен ще се вплетат.
Мечтите са мечти, за да се сбъдват! 
На този принцип движи се светът.

        Васка МАДАРОВА

Мечтай ме смело! Аз ще ти се случа. 
Родена съм да бъда твоя, знам. 
В ръцете си държиш отдавна ключа 
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когато търсиш огън в чужда длан. 
Навярно ще преминем първа младост, 
но първа пролет, вярвай, ще ти дам. 
Не се страхувай, няма да забравя 
очите ти със цвят на кехлибар. 
сърцето ми, досущ радар, улавя 
сигнала на сърцето ти. 
Пожар  
запалил си във мен и той не гасне 
дори след най-безмилостния дъжд. 
Посял си зрънце обич. Щом порасне, 
ще станеш най-накрая Моят мъж. 
Ръцете ти сега не ме прегръщат,  
но някой ден във мен ще се вплетат.
Мечтите са мечти, за да се сбъдват! 
На този принцип движи се светът.

        Васка МАДАРОВА

Ето един интересен тест за зрение. Кого виждате на снимката?
Ако се намирате на нормално разстояние и имате нормално 

зрение, би трябвало да виждате Алберт Айнщайн.
Ако обаче портретът е на 

Мерилин Монро, замислете 
се за преглед при очен лекар.

Ефектът може да бъде раз-
личен и от човек с добро зре-
ние, ако се промени размера 
на снимката или разстоянието, 
от което се гледа. Колкото 
по-далече е, толкова по-ве-
роятна е появата на Мерилин 
Монро. Това е така, тъй като 
отдалече очите разпознават 
единствено общите контури 
на едно изображение. Но кол-
кото повече се приближава чо-
век, толкова по-ярко изпъкват 
дребните детайли.

Отдръпнете се. Колкото 
по-отдалече виждате Айн-
щайн, толкова по-добро е 
зрението ви. Можете да по-
стигнете същия ефект, като 
примижите, за да замъглите 
снимката, получена от наслаг-
ване на двата портрета.

Най-бързият, за момен-
та, трен за масово ползване 
се движи в Китай. Нарича 
се „Фусин“ и е в експлоата-
ция съвсем отскоро.

Стрелата обслужва 
маршрута Пекин-Шанхай с 
феноменалната скорост от 

350 км/ч, въпреки че има 
потенциала да развива и 
до 400 км/ч.

Китайската железопът-
на корпорация е закупила 
104 от тези влакове, за 
общо 2,6 милиарда долара 
и много скоро те ще бъдат 
използвани и в други на-
товарени жп маршрути в 
страната.

В края на септември 
„Фусин“ направи първите 

Най-бързиЯт ВлаК 
Се ДВиЖи В Китай

си 7 пълни маршрута между 
Пекин и Шанхай, като всеки 
един от тях е изминат за 
приблизително време 4,5 
часа. По-старите модифи-
кации китайски високоско-
ростни влакове успяваха да 
изминат същото разстояние 
за не по-малко от 6 часа.

Страната притежава и 
най-дългата мрежа от висо-
коскоростни железопътни 
линии в света - 22 хил. км. 

Добре ли ВиЖДате? 
айНЩайН или моНро?

сИн на
прИаМ

(Гр. МИт.)

неМсКИ 
тв Канал

бИтпазар
(нар.)

Герой в „одИ-
сея“, сИн

на лИзенор
едрИят

сУХозеМен 
бозайнИК

спортен тота-
лИзатор

стопанКа,
КъЩовнИца

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ
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ФАКТОР

С един по-малко, от-
скоро, са ергените в ПИМ. 
Сред тях вече не е инж. 
Хубен Кирков, който преми-

еДиН ерГеН По-малКо В Пим 
еДиН КУм – ПоВеЧе

на в отбора на съпрузите. 
Това стана на 29 октомври, 
най-напред с граждански 
ритуал, после с църковен, 
в храм „Св. Архангел Ми-
хаил”. Свидетели на бра-
косъчетанието му с Ваня, 
приела вече фамилията 
Киркова, станаха колегата 
на Хубен  - инж. Тихомир 
Спасов и половинката му 
Таня. С което пък кумовете 
във фирмата се увеличиха 
с един  

Честито, макар с леко 
закъснение, но от сърце, 
на двете двойки! Живи и 
здрави да са, да споделят 
радости и да си помагат в 
живота. 

На младото семейство 
– дълъг задружен път, с 
хубави моменти изпълнен! 
И Хубен в очите да гледа 
Ваня, че скоро тя още една 
радост ще му донесе!   

Най-ГолемиЯт ФеН На ВеСтНиКа

* * *
Майка сготвила за вече-

ря домашно зайче, но тъй 
като децата много обичали 
животинчетата, решили с 
бащата да не казват какво 
е. Докато вечеряли, обаче, 
момчето, което хапвало с 
апетит, се обърнало към 
таткото:

 - Тате, какво е това? 
Много е вкусно! 

Бащата тайнствено:
 - Ще ви дам един жокер: 

майка ви ме нарича така от 

време на време. 
При което момиченцето 

скочило, дръпнало чинията 
на брат си и извикало:  

- Не яж, не яж! Сготвили 
са задник! 

Мъж и жена с втори 
брак. Той:

- И кажи на сина ти да 
престане да ме имитира!

Тя, към малкия:
- Гоше, спри да се пра-

виш на идиот!

* * *
Мъж и жена лежат след 

запой на мъжа. Той с избити 
зъби и посинено око пита 
жена си: 

- Скъпа, не си ли при-
теснена какво се е случило 
снощи? 

- Нее, като се прибра 
нищо ти нямаше.

Виждат се двама при-
ятели от гимназия, 20 го-

дини след завършването:
– О, какво става, стари 

приятелю? Как си?
– Ами, заминах за Гер-

мания, ожених се, работя 
в голяма компания, имам 
две деца, едното студент, 
другото - ученик. При теб 
как е?

– Отивам да си платя 
интернета!

– А иначе?
– Иначе ще го спрат.

едно вреМе, в знаК на УваженИе сваляХа ШапКа. днес свалят  
слУШалКа, а в знаК на особено УваженИе - И двете слУШалКИ

- Шефе, казват, 
че 20 години плуваш 
по морета и океани. 
случвало ли се е да 
се видиш морско чу-
довище, разярен кит 
да нападне кораба? 

- не синко, не се 
е случвало, от 20 
години аз съм въз-
държател.

Млад юнга гледа притеснен безкрайния океан и 
пита капитана на пиратския кораб. 

Четири ДиВи СВиНи 
ГътНаХа лоВЦи 

СлеД ПразНеНСтВо
ФАКТОР

Не една и две, а цели 
четири диви свини гът-
наха ловците от Сено-
класката дружина след 
фирмения банкет в Ма-
джарово. Рано сутринта 
на 11-ти 11-ти празнували 
и непразнували бяха на 
линия. 

Късметът да проявят 
точен мерник споходи Ге-
орги Янтекелиев, Стоян 

Деверецов, Методи Джа-
ков и Димо Димов. 

Слуката на първите 
двама беше по-голяма 
– по около стотина кила 
животни, докато Методи 
и Димо се задоволиха с 
по-малки, но по-крехки, 
издадоха колеги. 

Иначе се чули доста 
гърмежи, но свинетата 
ли се оказали по-бързи, 
ловците ли по-бавни, нови 
жертви не паднали. 

Кумовете Тихомир и Таня спасови, със синчето Тошко Първият семеен танц на Ваня и Хубен 

Недко Коларов с право може да се нарече 
най-голям фен на вестник „Фактор”. Чете всеки 
брой от първия до последния ред, включително 
фирмената информация, която за външния чита-
тел обикновено не е интересна. Познава мнозина 
по физиономия и име, от снимките. Радва се на 
успехите на компанията и при разговор, не про-
пуска да я посочи като пример за конкурентен на 
европейския и световен пазар български произво-
дител. Още повече, Недко е икономист и, макар 
да не практикува, следи родната и световна 
конюнктура. Освен това има завидни познания 
в областта на историята и не пропуска да ко-
ментира такива материали. За всичко това си е 
спечелил правото да бъде абонат на изданието, 
чийто нов брой получава лично от редактора   


