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ФАКТОР
Коледен купон, както знаете, ще се вихри довечера. 

Мястото отново е салон „Мега” по пътя за кв. „Бо-
лярово”. Поканени, както винаги, са всички служители 
на ПИМ. Очакват ни богата трапеза, хубави вина и 
други питиета – в изобилие. Настроение отново ще 
създават известната изпълнителка на фолк Нелина и 
Виевската група. За останалата част от програмата 
ще се погрижи Агенция „Планета Хера”, информира 
организаторът на тържеството - колегата Георги 
Тенев. Ще има още викторина, конкурс за танци, 
изпълнения на балет „Велвет”, фойерверки и много 
настроение. Управителят, пред всички, ще награди 
най-изявилите се през годината служители. 

Начало – 19 часа. Дрескод – празничен! Ще се видим 
в „Мега” довечера, после - чак догодина. 

ДРЕСКОД и наСтРОЕниЕ
ПРаЗниЧни ДОВЕЧЕРа

ПИМ МЕЖДУ 2 ГОДИНИ
КАКВО ПОСТИГНАХМЕ, КАКВО ПРЕДСТОИ, 
КАЗВА УПРАВИТЕЛЯТ ИНЖ. ДИМИТЪР НАЗЪРОВ НА СТР. 4 - 5

Учебен център „УЕЛДИНЖЕНЕРИНГ”

обучава заварчици по всички методи на 
заваряване и провежда изпити за издаване 

             на сертификати по ТЮФ.

На добре представилите се 
курсисти, ще бъде осигурена 
работа в ПИМ - ООД, лидер в 
хранително вкусовото машино-
строене. Фирмата възстановява 
разходите за обучение. 

Контакти на телефони: 
0878/80 72 23 и 0878/18 13 18
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На добре представилите се 
курсисти, ще бъде осигурена 
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Рекорден брой – 137 
деца на служители в хас-
ковското и маджаровското 
предприятие на ПИМ по-
лучиха подарък от Дядо 
Коледа в навечерието на 
светлия празник. За мал-
ките, пък и отраснали па-
лавници, чувалът отново 
бе пълен с хубави неща. 
Висок клас очила за вирту-
ална реалност зарадваха 
най-големите – от 10 до 
12 години, марков таблет 
получиха по-малките, дос-
тигнали вече възрастта за 
пълноценно ползване на 
такова устройство. А на 
момченцата и момичен-
цата, не започнали още 
училище, Добрият старец 
изпълни лични желания, 
заявени предварително. 
Играчките той раздаде с 
помощта на лъчезарна 
Снежанка в Хасково и сам 
в Маджарово, докъдето пъ-
тува с дизеловата си шейна 
Тойота. 

Много музика, забавни 
сценки, викторина, игри и 
настроение, осигурени от 
актьорите Янко Митев и 
Силвия Предова, допъл-
ниха тържеството във фир-
мата. Екипът на столовата 
пък се беше постарал да 
има вкусни лакомства в 

137 ДЕЦА ЗАРАДВА ДЯДО КОЛЕДА

изобилие. Изобщо – праз-
ник, какъвто става преди 
всяка Коледа в ПИМ. Шу-
мен и радостен за деца и 
родители, с малко сълзи от 
дребосъци, стреснати от дядоколедовата 
бяла брада. Но старецът е свикнал, нали 
не за първи, нито за последен път, идва 
на тържеството. И пак се справи отлично. 
Тръгна си с празен чувал…   

Още снимки от веселата Коледа 
вижте на Фейсбук-страницата на вест-
ника, а в януарския брой ще намерите 
календар с най-хубавите моменти.     

ПОДАРЪЦИТЕ – ГОЛЕМИ И ХУБАВИ, КАКТО ВСЯКА ГОДИНА

Весела Коледа, щастлива 

и здрава Нова година! 

Благодатна за всички 

нека е 2018-а!

Весела Коледа, щастлива 

и здрава Нова година! 

Благодатна за всички 

нека е 2018-а!
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ФАКТОР

Н о в 
с т р у г 
зарабо-
ти в Ме-
ханичен 
ц ех  от 
минала-
та сед-
м и ц а . 
М а ш и -
н ат а  е 

българско производство, 
с марката ЗММ. Тя смени 
на трудовия пост вете-
ран, който над 35 години 
доказва качествата на 
родното машинострое-
не. И на двете машини 
работи опитният стругар 
Мюмюн Мехмед, със стаж 
повече от 3 петилетки 
в дружеството. За ста-
рата машина казва, че 
вярно е служила и много 
допринесла за фирмата, 
но взела напоследък да 
проявява умора. Нало-
жила се смяна. Троянско 
производство е. От 8 го-
дини съм на него, но е 
доста по-стар. Работил 

нОВ СтРУГ СМЕни ВЕтЕРан
В МЕХаниЧЕн ЦЕХ

НЯМА В ЕС ПО-ДОБРИ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ УНИВЕРСАЛНИ 
СТРУГОВЕ, СМЯТА НАЧАЛНИКЪТ ВАСИЛ ВЪКОВ

е някъде към рудниците 
в Маджарово. Бай Кольо 
Стилев го докара оттам. 
Повериха ми го и мно-
го добре се разбирахме 
толкова време, казва за 
машината Мюмюн. Но 
добри са впечатленията 
му и от сегашната: Леко, 

удобно и лесно се работи 
с нея. Новата машина е 
като новата кола – винаги 
е по-добра от старата, 
казва. 

Време беше да сме-
ним с нов стария струг. 
Избрахме стандартен 
универсален, наше произ-

водство. Изключително надеждни 
машини са. Бих казал, че в целия 
Европейски съюз няма по-добри 
от българските универсални 
стругове. Останалото зависи от 
майсторлъка, казва началникът 
на Механичен цех и съдружник в 
ПИМ Васил Въков. Според него 
инвестицията е добра, ще върши 
хубава работа и бързо ще се из-
плати. Мюмюн е опитен стругар. 
Работил е в ЗММ, а тук е от 16 
години. Овладял е тайните на 
професията от А до Я, хвали и 
оператора той. 

Машината пристига
Мюмюн Мехмед на стария

и новия струг
Снимки от Здравко Здравков   

ТЕХНО

Васил Въков

Ясен ДИМОВ
Прибраха се, ден пре-

ди празненството, и по-
следните колеги от обекти 
зад граница. С продъл-
жителен престой, но и 

изпълнени задачи могат 
да се похвалят групите, 
пристигнали от Армения и 
Узбекистан. Доста по-крат-
ко от тях работи бригадата 
и в Румъния, която също 

ПРиБРаХа СЕ За ПРаЗниКа и 
ПОСЛЕДнитЕ ГРУПи От ЧУЖБина

не оставя недовършена 
работа.

Георги Ангелов, Янчо 
Здравков, Стоян Стоянов, 
Пламен Захариев и Бори-
слав Бойдев заминаха за 
Ереван на 15 септември, 
след като преди това, от 
април работиха за мо-
дернизацията на голямо 
предприятие за спиртни 
напитки. Задачата бе гра-
деж на няколко 250-куби-
кови съоръжения и двойно 
повече, с обем 335 куб. 
метра. Справиха се с чест, 
но обектът е голям ще има 
ангажименти в него и през 
Новата година, коменти-
ра началникът на „Сер-
виз и монтаж” Здравко 
Здравков.

Той накратко пред-
стави и свършеното в 
Узбекистан от Атанас На-
зъров, Милен Николов, За-
хари Ат. Захариев, Михаил 
Михов, Петьо Петков и 
Тенчо Андонов. За сред-
ноазиатската страна те 
заминаха в средата на но-
ември, изградиха 14 съда 
по 75 куб. м. и завършиха 
обекта изцяло. 

По-лека бе задача-
та в Румъния на Георги 
Иванов, Арис Лефтерис 
и Ивелин Пенишев, които 
за седмица монтираха 
обслужващи платформи 
на произведени по-рано 
съоръжения за голямо 
винарско предприятие. 

Спомени от Армения     и Узбекистан, 
в дните преди завръщането   

ФАКТОР
Силно рамо за стро-

ителството на храм „Св. 
Иван Рилски” даде ПИМ, 
наред с други спомо-
ществователи. Над 20 
хил. лв. бяха събрани на 
благотворителен Рождест-
венски бал, организиран по 
идея на народната пред-
ставителка от ГЕРБ Ев-
гения Ангелова, член на 
църковното настоятелство. 
На призива се отзоваха 
бизнесмени, политици, 
общественици от Хасково. 

30 куверта откупи ПИМ, 
а при явния търг колеги 
наддаваха за стойностни 
вещи, приходите от които 
се вливат в общата кауза. 
Така бе спечелена рисува-

на от хасковския художник 
Владимир Запрянов икона 
на Исус Христос, придоби-
та от Георги Тенев. Краси 
Василева купи торта с 
изображение на бъдещия 
храм в квартал „Орфей”, 
с която следващия ден 
щедро почерпи.

Резбована икона на 
Св. Иван Рилски, от май-
стор Стоян, илюстрация 
от художника Борислав 
Данев – Борку, тава хас-
ковска баклава, бяха сред 
другите експонати в търга. 
„Гвоздеи” обаче се оказаха 
тениски на Григор Дими-
тров, с които е играл на 
„Ролан Гарос” и на полу-
финала в Стокхолм през 
2015 г. Стартовата цена 

на първата (на снимката) 
бе 600, но стигна 1000 лв., 
втората се продаде за 700. 
С начална цена 100 лв. бе 
предложена и тенис-топка 
с автограф на звездата, 
откупена, в крайна сметка 
за 220 лв.     

Църквата е за всички 
ни, за целия град. Тук нов 
православен храм не е 
строен повече от 100 годи-
ни. Затова идеята за дос-
трояването не е само моя, 
не е само на свещениците, 
тя е обща кауза и вярвам, 
ще я доведем до успешен 
финал, подчерта Евгения 
Ангелова, с благодарност 
към всички отзовали се 
на призива за благотвори-
телност.

БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ ЗА 
СТРОИТЕЛСТВОТО НА ХРАМ 
„СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“
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Колеги, мнозина от фирмата все още не са се присъединили към общността ни във Фейсбук. И, макар да са показали, че 
харесват публикации и снимки на страницата „Фактор ПИМ”, самата нея не са харесали. Може би, защото не са обърнали дос-
татъчно внимание, не мислят, че това е важно или не са погледнали поканите, които изпращаме. Повярвайте, важно е! Харе-
сайте страницата и поканете приятели да я харесат. Така постовете ще стигат до повече хора, повече ще се знае за ПИМ, 

работата, празниците, постиженията ни. Повече ще споделяме и общуваме. Добре е, нали? 
Значи, натиснете бутона сега. А ние в следващия брой ще благодарим поименно на всеки, 
който го е направил 

ХаРЕСВатЕ Ли „ФаКтОР ПиМ” ВЪВ ФЕЙСБУК?

ФАКТОР
След ПИМ – Хасково и 

ПИМ – Маджарово, трето 
предприятие на компанията 
ще заработи идната година 
в Грузия. Новата производ-
ствена единица ще е във 
винарския район „Кахетия”. 
Споразумение за изграж-
дането й вече е подписано 
с партньорите ни в Кавказ-
ката страна, информира 
управителят инж. Димитър 
Назъров. 

Цех под наем в Грузия 
ПИМ ползва и досега, но 
той се оказа недостатъчно 
рентабилен, поради отдале-
ченост от лозаро-винарските 
райони. В същото време, 
бързо развиващият се сек-
тор и интересът към издели-
ята ни изискват активно при-
съствие на пазара в Грузия. 
Транспортът от България, 
особено на големите, извън 
габаритни съоръжения, из-
исква повече време и сред-
ства. Затова решението е 
да се организира ефективно 
местно производство. 

ТРЕТИ ПИМ ЩЕ РАБОТИ В ГРУЗИЯ

Предвиждаме 4 бригади 
или около 20 човека, които 
ще изработват съоръжения 
по-големи от 20 – 30 куб. м. 
Част от екипа ще са местни 

хора, част – командировани 
оттук, но ще ги сменяме и 
никой няма да стои повече 
от 3 месеца. Амбицията 
ни е до края на април този 

„Малък ПИМ” да заработи.  
Очакванията са в Грузия па-
зарът да се развива, трябва 
да сме готови, коментира 
инж. Назъров. 

ФАКТОР

Истински впе-
чатлени от краси-
вите сурвачки в 
конкурса на „Фак-
тор ПИМ” остана-
ха етнографите 
от Регионалния 
исторически му-
зей в Хасково – 
Маргарита Цве-
танова и Диляна 
Пецова. Двете специално 
бяха поканени в журито 
за оценка и се отзоваха с 
удоволствие, заедно с Ата-
наска Колева и Иво Кънчев 
от ПИМ. Не бе лесно на 
комисията да определи 
най-добрите в по-големите 
възрастови групи, като 
изключим малката, където 
участваха само 3 деца. По 
общо мнение, всички са 
се отнесли отговорно към 
творческия ангажимент. 
Е, помагали са някъде 
и родители, личеше по 
направата, но без това не 
може. Важно е децата да 
почувстват  собствен при-
нос в резултата, да научат 
повече за сурвакарската 
традицията, украшенията 
по извитите пръчки, при-
ложението им. Последното 
практически ще установят, 
тъй като всяко дете, участ-
вало в конкурса, получи 
обратно творбата си, за 
да сурвака вкъщи. Така 
наградата става двойна 
– една от фирмата, втора 

от близките. В конкурса, 
заради старанието, всички 
получават хубав и полезен 
подарък – уред за топло 
лепене, да правят още 
по-красиви неща с него. Но 
тъй като, все пак е конкурс 
има и класиране. 

• В групата на най-мал-
ките класирани на първо и 
второ място са сурвачките 
на Теодора Костадинова 
- 5 г. и Виктория Демире-
ва - 4 г.

• В средната група под-
реждането на първите три 
места е: Десеслав Лазаров 
- 8 г., Дарин Тенев - 9 г., 
Моника Дякова - 7 години.

• При големите, комиси-
ята единодушно определи: 
Симона Латева - 12 г., Ка-
терина Митева на същата 
възраст и 10-годишната 
Петя Ангелова. 

•  Специалното отличие 
на организаторите получи 
красивата, изработена на-
пълно в духа на традиция-
та сурвачка на 6-годишната 
Таня Николаева.

ЕтнОГРаФи 
За СУРВаЧКитЕ
В КОнКУРСа
ЧУДЕСни Са!

При толкова млади семейства и толкова много деца
в ПИМ, очакванията за участие в конкурса 

не се оправдаха, но и 13-те представени сурвачки
бяха достатъчни да впечатлят журито       

Христо ЦВЕТКОВ
С приятели, издатели 

и читатели екипът на вест-
ник „Фактор ПИМ” изпрати 
10-тата годишнина от съз-
даването си. Тържеството 
бе финал в отбелязването 
на юбилея, след като през 
изминалите месеци, под 
егидата на вестника, пре-
минаха два турнира – по 

футбол и бридж-белот, и бе 
създаден филм за компани-
ята. Празника в столовата 
уважиха управителят на 
ПИМ инж. Димитър На-
зъров, съдружникът в ком-
панията Живко Тодоров, 
колеги от всички цехове и 
отдели, хора, които през 
годините са сътрудничели 
и подкрепяли изданието. 

На всички – благодарност 
от името на редакцията! 
Благодарност на екипа на 
столовата, който по най-до-
брия начин представи кули-
нарните си умения и напра-
ви така, че всички дошли 
се чувстваха прекрасно. 
За доброто настроение 
допринесоха, разбира се 
и музикантите – формация 
с номинирания за почетен 
гражданин на Хасково из-
ключителен китарист Митко 
Русев и атрактивния изпъл-
нител Диян Дончев.

Добри думи за фир-
меното издание сподели 
пред гостите управителят. 
Имаме хубав вестник, които 
се разви през годините и 
ще продължи да се разви-
ва. Имаме такива планове 
и знам, че можем да ги 
осъществим, заяви инж. 
Назъров, след което връчи 
награди най-изявените през 

С ПРиЯтЕЛи ОтПРаЗнУВаХМЕ 
ДЕСЕт ГОДини „ФаКтОР ПиМ”

годините помагачи – гра-
фичният дизайнер Дора 
Марашева, спортните жур-
налисти Милен Вълчев и 
Веселин Тонев, авторът на 
филма за ПИМ Славян Кос-
тов, майстор–дърворезба-
ря Георги Георгиев.  Той, за 
съжаление, не присъства, 
но го представиха творби-
те му – уникални  дървени 
„книги”, събрали пълното 
издание на „Фактор” от пър-
вия брой, на 24 май 2007 
година, до юбилейния - 10 
години по-късно. Такъв ал-
манах екипът на вестника 
връчи на управителя инж. 
Димитър Назъров, като 
благодарност за доверието 
и подкрепата през цялото 
това време. Вторият екзем-
пляр получи директорът на 
Регионалния исторически 
музей Пенко Добрев, които 
обеща напролет уникално-
то издание да бъде част от 
нова експозиция за съвре-
менно Хасково. 

След кратката офи-
циална чест, празникът 
продължи с хубав джаз 
от формацията, хитове 
изпълнени от Диян Дончев, 
наздравици и пожелания 
за дълголетие на „Фактор”. 
Дано се сбъднат! А на ува-
жилите ни – още веднъж 
благодарим. Бяхте чудесни!       

ТЪРЖЕСТВОТО – ФИНАЛ В ЧЕСТВАНЕТО НА ЮБИЛЕЯ
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Дните в края на една година са дни за равносметка. 
Какво е свършено в месеците преди тях? Могло ли е 
нещо да бъде направено по-добре? Правилна ли е посо-
ката? Удовлетворява ли резултатът? 

Изпращането на една година е и повод за поглед 
напред. Какво предстои!  Готови ли сме да посрещнем 
предизвикателствата на съвремието? Ще има ли про-
мяна? По-добра ли, в крайна сметка, ще е перспекти-
вата? На всички тези въпроси, в края на 2017 година, с 
поглед към 2018-а, отговаря управителят на ПИМ инж. 
Димитър Назъров.  

иЗМинаЛата 2017-а

2017 година беше трудна за ПИМ, но и добра. Трудна 
защото имахме много обекти навън, значими обекти. Но 
успяхме, в голяма степен, да реализираме задачите, които 
бяхме си поставили, поръчките които бяхме поели. Където 
не успяхме, причините не бяха само в нас. 

Ако ги разгледаме по региони и пазари - в „Жидвей“ 
- Румъния приключихме един  труден обект, с  изработка 
на 60-кубикови съдове в закрити помещения. Справихме 
се с чест!  Имахме поредна голяма поръчка от нашите 
контрагенти в „Рекаш”. 68 съда, по 73 куб. м., с изолация. 
Справихме се, а подписахме договор за сериозен анга-
жимент и през идната година.

За първи път, от години насам, работим в Армения. 
Изпълняваме значим проект, свързан с обновлението на 
голям завод за производство на спиртни напитки. Мом-
четата бяха там няколко месеца, върнаха се едва вчера. 
Работиха при тежки условия, но се справиха. С тази 
компания също продължаваме работа през 2018 година.

Голям обект завършихме в Узбекистан. Правихме 
съоръжения в Русия, в Грузия, където ПИМ се представи 
отлично. Серия от 103 броя 32-кубикови съдове, които кон-
курентни компании оферираха да направят за 2 години, 
ние направихме за 2 месеца! Това е постижение на ПИМ!

Разбира се, работихме и на обекти в България. За 
„Винпром Карнобат” изработвахме 1000-кубикови съо-
ръжения, ферментатори… Казаното далеч не обхваща 
всичко, но маркира важното, така че, има какво да отчетем, 
с какво да се похвалим за 2017 година. Мога да кажа, че 
за ПИМ тя приключва добре. 

нОВата 2018-а
Навлизаме в 2018 година с осигурена работа поне за 

първите 7 месеца. Ще изпълняваме големи поръчки и 
трябва да се стягаме още от началото. Но преди да гово-

ПИМ МЕЖДУ 2 ГОДИНИ
рим за поръчките, да кажем как започваме. В началото 
на миналата година направихме структурни промени в 
мениджмънта и те дават резултат. Сега промените са в 
производството. 

Завършена, изцяло, е структурната промяна в 9 цех. 
Там са формирани 8 елитни бригади и една допълнителна. 
Вече изпълняват производствените си задачи. Същото 
се прави и за останалите цехове. Планът на всички ще 
бъде ясен и ще знаят какво им предстои през първото 
тримесечие. 

Очаквам 2018-а да бъде една „натоварена” година по 
отношение на производството и реализацията на продук-
цията, да бъде добра година за фирмата и да изпълнява-
ме през нея програмата си за развитие. 

ПЪРВитЕ ЗаДаЧи
От 2017-а изпълняваме проект в компанията „Зара 

Уайнъри”. Той трябва да приключи в началото на 2018-а. 
Поръчка ще се изпълнява и за „Бонония”. Продължава-
ме в „Провитис” – Румъния, там имаме да правим доста 
съоръжения. Споменах, че предстои работа за „Рекаш” 
– ангажиментът е за  40 съда по 50 кубика, с изолация, 
изработвани тук и 1000-кубикови – на място. Трябва да 
бъдат направени през първото тримесечие. В този срок 
ще довършим поръчката от „Винпром Карнобат” - още 12 
ротовинаматика. Подписали сме договор с грузинската 
компания „Мареули”. Едната част от него се изпълни, 
другата е за първите месеци на 2018 година. Включва и 
съдове, изработвани на място. В „Ипар” трябва да приклю-
чим монтажа на линия за екстракция на масла. Подписан 
е договор с компания от Гърция, на която ще оборудваме 
малък завод, до края на април. 

Поели сме ангажимент и за много големи проекти през 
годината – два в Румъния, един в Русия, в Узбекистан, в 
България… Да не изброявам всички и всичко, но имаме 
осигурена работа. Започваме „на скорост” 2018 година и 
това трябва да се знае от всички!

ПаЗаРитЕ
ПИМ запазва всички свои пазари и предприема стъпки 

за разширяването им. Споменах, че след доста време, 
отново сме на пазара в Армения, с тенденция за трайно 
установяване. Разширяваме продажбите в Гърция. Добре 
стоим в Узбекистан. В Румъния пазарът ни е устойчив. На-
шият представител в Съединените щати е амбициран още 
да разшири продажбите там. Опитваме да намерим място 
на пазара в Полша, имаме амбиции да го направим и в 
Унгария. Надявам се да засилим позициите във Франция 
и Германия. Всичко това създава условия за увеличаване 
на обема с около 20 – 25% през 2019 година. Но, за да 
го постигнем, трябва и производствената ефективност 
да се подобри. Такава е целта на структурните промени 
в цеховете. За 9-ти, вече казах, там комплектовката на 
бригади е 100%. В 1 цех се формират две големи бригади. 
Обособява се нова единица в помещението, заемано от 
линията за шлайфане на ламарина, с две бригади също. 
Две ще са и във 2 цех. Да стане всичко това, обаче, да 
са пълни звената, на нас ще ни трябват още 14 човека 
– заварчици, шлосери, монтажници. Трима търсим и за 
предприятието в Маджарово. 

КОнЮнКтУРата
Разчитаме на много пазари в различни страни. Винаги 

съм се стремял да не сме само на един. Продаваме на 
3 континента – Европа, Азия, Америка. Конюнктурата се 
мени постоянно. Понякога е благоприятна, понякога – не 
съвсем. В момента, смятам, че е добра. В България ще 
оборудваме 4 нови предприятия за винопроизводство 
и 2 за млекопреработка. Значи, условия за развитие в 

сектора има. 
В Румъния, стана дума, предстоят сериозни задачи, 

в Грузия - Два големи договора имаме подписани и с 
македонски фирми – с едната досегашен клиент, другата 
- нов.  Всичко това дава основание да се стремим и към 
разширяване на производствената гама с акценти мле-
копреработване и производство на бира.

тЕХниКата, тЕХнОЛОГиЯта

През идната година ще внедрим машина за лазерно 
рязане, която в голяма степен ще помогне за повишаване 
на производителността и подобряване на качеството. 
Реже точно и без заосенъци. Идва на 12 януари. Купихме 
нов струг. Работи от около седмица в Механичен цех. 
Трябва да внедрим вал за профилно огъване. С него 
много по-добре ще правим правоъгълните съдове. До 
края на годината трябва да влезе в действие и линия за 
заваряване на ризи, тип „Серпентина”. Цялата инвестиция 
е на стойност над 2 млн. лв.

Нужно е подобряване на производствената база, на 
технологията на производство. Но също – засилване на 
контрола по отношение на експлоатацията на машините, 
защото не се ли борави правилно с тях, похабяват се, 
повреждат се и костват много средства за ремонт. Има и 
други в недостатъчна степен решени въпроси. Те искат не 
толкова пари, колкото инженерно мислене. Примерно, по 
отношение на люковете – в момента се губи много време 
за монтаж на един люк, шумно е… Трябва да намалим 
шума в цеховете, да намалим праха. Успяхме да ги кли-
матизираме и това е добре за хората, ред е да станат 
по-чисти, по-приятни. Индустриалната хигиена, за която 
толкова говоря, трябва да бъде на по-високо ниво. То е 
свързано и със съзнанието, и с технологията, затова и в 
двете посоки е нужна работа. 

ХОРата
С а м и я т 

факт, че фир-
мата изпъл-
нява своите 
п р о и з в о д -
ствени зада-
чи, че ПИМ е 
търсен парт-
ньор в Бъл-
гария и извън 
нея, говори 
много за еки-
па и хората ни. Разполагаме с много добри специалисти. 
Колективът е млад, това дава отражение – младите хора 
са амбициозни, активни, мотивирани. Ние, от своя стра-
на, се опитваме да развиваме положителните качества 
у тях и да преодоляваме тези, които са в противовес с 
фирмената политика. Нещата са ясни – трябва да се 
уплътнява работното време, да се намали извънредния 
труд, задачите да се решават в рамките на определеното 
време, за да остава повече за почивка, за семейството. 
Това е въпрос на организация…

Как се справиха със задачите бригадите и цехове-
те? Индивидуалната производителност е най-висока 
в Маджаровския, Девети и Първи цех. Трите звена се 
открояват от другите. Разбира се, не може да се прави 
сравнение на един монтажен цех със заготовъчен и с 

механичен, но трите 
наистина са с висока 
производителност. А 
кои колеги са най-из-
явени през годината, 
нека остане изнена-
да. Ще направим съ-
брание, както и друга 
година. Ще ги обявя 
пред всички.
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СтРУКтУРата
В начало-

то на мина-
лата година 
в  действие 
влезе нова 
структура на 
управление-
то. Създадо-
ха се няколко 
нови направ-
ления. Про-
изводствения 

мениджмънт пое инж. Иван Ангелов, с организатор  Панчо  
Тодев. Обособихме финансово направление, ръководено  
от  инж.  Кристина  Иванова.

В бившия Търговски отдел отговорностите бяха раз-
делени. Ръководството на част от дейностите пое инж. 
Желязко Андонов, на друга - инж. Славка Божинова.

Обособи се длъжността Главен конструктор - инж. 
Пламен Петров, който, освен изпълнението на своите 
задачи, е в пряко взаимодействие с началника на Констру-
ктивен отдел инж. Валя Назърова. Трябва да отбележа, 
че там няма нито една забавена поръчка по отношение 
на документацията. Всички се предават в срок и навреме.

 С л е д 
почти година 
мога да кажа, 
че тази струк-
тура оправда 
очаквания -
та и работи 
добре. Всич-
ки  ръково -
дители имат 

нужната професионална квалификация, мотивирани, 
креативни и дейни са. Могат още да се доказват, разби-
ра се, и след 2-3 години ефектът ще още по-добър, но и 
постигнатото не е малко. Канализирани са производстве-
ните и финансови дейности, плащането на материалите, 
комплектовките, следи се всичко,  всяка бригада и всеки 
цех знаят производствените си задачи, експедицията е 
навременна, продажбите  - добри. Вярвам, и  хората са 
приели всичко това, но трябва да го приемат още по-се-
риозно, за да се работи по-лесно и ефективно, по-добри 
да са крайните резултати.    

Към производствения мениджмънт предвиждам още 
един човек, който да доставя заготовките по бригади, да 
се грижи за документацията. Всеки  бригадир ще има кон-
тейнер или шкаф, където ще съхранява комплектацията 
по дадена поръчка и при изработка на съоръженията ще 
се избегне всякакво бавене. А програма за управление 
на производството, която се разработва и предстои да 
внедрим до края на първото тримесечие, ще изключи 
анонимността и „белите петна” във фирмата. Всеки един 
от процесите и отговорните хора, във всеки момент от 
дейността ще бъде видим.

КВаЛиФиКаЦиЯта
Подмладяването на състава в дружеството продъл-

жава. Младостта има своите предимства. Не е добре, 
наистина, че професионално подготвени млади хора почти 

липсват. Защото 
обучението тук 
отнема време. 
За добиване на 
добра профе-
сионална ква-
лификация са 
нужни няколко 
години. Но с чо-
век без или с ма-
лък предишен 
професионален опит, може да се работи и по отношение 
на фирмената политика, той да добие мисленето, което 
нас ни интересува – да защитава марката ПИМ, да си 
защитава работното място, да има амбицията да се учи, 
да се развива, да става по-добър. Практиката показва, 
че това е правилната посока. Хората, които в момента са 
гръбнака на фирмата и като бригадири, и като работници, 
и като ръководители, са придобили професионалния си 
опит тук. А в момента го предават на други млади. Това 
са специалисти, на които разчитаме. И ни трябват още – 
млади, със съвременно мислене, уважаващи професията 
си шлосери, заварчици, инженери, икономисти. 

По отношение на професионалната квалификация, 
твърдя, че в тази част на Европа, ПИМ разполага с най-до-
брите заварчици. Работим на много обекти в много страни, 
смятам, че имам верен поглед. Перфектни са нашите 
момчета! Могат така да заварят, че непрофесионалист 
няма да различи на ръка ли е или на машина. Но… Има 
едно „но”, което трябва да е ясно. Ние можем професио-
нално да подготвяме хората, но не можем да дадем всичко 
онова, което дава училището. Нямаме времето и възмож-
ностите. Затова винаги съм казвал, че професионалното 
образование е изключително важно и необходимо. На него 
трябва да се обръща голямо внимание. 

КаЧЕСтВОтО
Е д н а 

производ -
ствена фир-
ма, освен с 
гамата из-
делия,  се 
о т л и ч а в а 
от другите с 
качеството 
си. В съвре-
менния свят 
качеството 
е решаващо за реализацията на всяко едно предприя-
тие на пазара. Защото то не може да бъде скрито. Ако 
работиш некачествено никой няма да те търси. Но, ако 
го постигаш и намираш баланса между него и цената, ще 
бъдеш атрактивен. 

При нас каква е ситуацията? Ако се върнем назад 
във времето и сравним продукцията, сегашната е с мно-
го по-добро качество. Но трябва да засилим контрола 
му още повече. От заготовките - до готовата продукция. 
Контролът да е грижа не само а ОКК,  а и на бригадира, 
и началник-цеха. Освен контрол, нужни са стъпки в още 
две направления: инвестиции в техника, квалификация на 
персонала. Стремежът е да ги обединим в триединство и 
мисля, че го постигаме в немалка степен. Качеството на 
ПИМ е добро и се приема от клиентите. Разбира се, може 
да стане още по-добро, което, вярвам, е общ стремеж.

тРУДЪт, ЗаПЛащанЕтО
О т  к а к в о 

страда българ-
ск ата  индус -
трия? От ниска 
производител-
ност. Ниската 
производител-
ност води до 
ниски заплати. 
Ниската запла-
та прави трудът 

неприемлив и не привлича хората към такива професии. 
В същото време не позволява на фирмите да увеличат 
заплатите. Затова трябва да се търси рационалното. Вър-
ху производителността влияят много неща, не  само тех-
нологията и техническата обезпеченост. Има мотивация, 
квалификация, организация. С чисто българското „карай 
да върви” не става. Или с разбирането „по-добре гладен, 
отколкото уморен”… Всяка една сфера на икономиката 
си има принципи. Който не ги спазва, отива на опашката. 
Там високи заплати няма. Значи, когато се работи бързо, 

УПРАВИТЕЛЯТ ИНЖ. ДИМИТЪР НАЗЪРОВ ЗА 2017-А И 2018-А 

КЪДЕ СМЕ, КАКВО ПОСТИГНАХМЕ, КАКВО ПРЕДСТОИ?

когато се работи качествено, първо – за единици време се 
произвежда повече продукция, второ – иска се по-голяма 
цена. Оттук - расте заплатата. Докато с ниска производи-
телност не може да се развие предприятието, намалява 
конкурентноспособността му. 

В ПИМ заплатите, сравнени с региона и страната, не са 
ниски. Но проблем все още съществува в разпределение-
то. Някой може много да работи и да получава по-малко 
от друг, не толкова ефективен. Затова много точно трябва 
да намерим критериите и механизмите за разпределение 
на фонд „Работна заплата”, получен от дейността на 
фирмата. И аз точно това се стремя да направя. Искаме 
нормиране на труда на всички монтажници, на хората в 
Заготовъчен, след 
време и в Механи-
чен цех. Има ли нор-
миране, всеки може 
да получава това, 
което е заработил, 
съответно това, кое-
то иска. Ако работи 
повече, ще получи 
повече.  Аз винаги 
съм искал хората ни 
да получават добри 
заплати, да бъдат 
мотивирани. Искал 
съм да се чувстват 
сигурни и спокойни, 
да знаят, че това, 
което имат да получават ще го получат навреме. При нас 
заплатите никога не са закъснявали, дори с ден. Жела-
нието ми е и да растат. Но това увеличение ще мине през 
увеличение на производителността. Т. е. трябва да си 
свършим работата. Ще го разясня: Когато се прави планът 
на даден цех, вземаме средната производителност на 
един работник. Ако той прави 150 000 лв. на година обем, 
при 40 работника, обемът трябва да е 6 млн. За годината 
те формират фонд „Работна заплата”, примерно 600 хил. 
лв. Т. е. 50 хил. лв. на 40 човека, средно, за месец. Но 
фондът може да нарасне, респективно да се увеличи и 
заплатата, ако цехът произведе по-голям обем продукция. 
Тук е ролята на началник-цехът. Да създаде добра орга-
низация, хората да се стараят повече, да си увеличат и 
заплатите. Във фирмата заплатите ще растат следващата 
година. Не поголовно, но на места корекции ще има. 

СОЦиаЛната ПОЛитиКа 
Винаги съм искал хората, работещи в ПИМ да бъдат 

доволни – трудът да е достойно заплатен, според възмож-
ностите, разбира се, да могат да се грижат за семействата 
си, да бъде уважено желанието на всеки за развитие. 
Стремя се социалната ни политика да е отговорна и 
отворена към хората. Не да се имитира, а да е реална. 

Инвестираме много средства за подобряване услови-
ята на труд. Това може да не е пряка социална политика, 
но пряко влияе върху здравето, затова ще продължим да 
го правим. Имаме чиста и просторна столова с хубава 
храна – сутрин и обед. Стараем се да осигурим добри 
условия за почивка – срещу скромна сума, човек да има 
възможност за нормален отдих, по време на отпуска, със 
семейството си. От няколко години това може да става на 
морето. Осигуряваме работно облекло, профилактични 
медицински прегледи, пакет с качествена храна и вино 
преди големите празници, правим Коледни тържества 
с хубави подаръци за децата, фирмените празници са 
традиция… От постигнатото няма да отстъпим.

Какво още можем да направим? Ще се стремим ид-
ващата година да върнем 13-тата заплата, която кризата 
отне. Сума допълнително за Коледа на всеки би дошла 
добре. Предстои подписване на договор за ползване на 
хотел в едно красиво старопланинско село – Лесидрен. С 
тази база, решаваме въпроса и със зимните, и с пролетни-
те почивки. Това ще позволи повече хора да си планират 
отпуските и да ги прекарват пълноценно със семействата.       

Весели празници на всички в ПИМ, 
на семействата и близките ви! 
Здрава, спорна и щастлива да  
посрещнем  Новата година, 
да я запомним с много хубави
моменти и сбъднати мечти!
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ФАКТОР
от ECON.BG

Всеки ден около 500 
хил. лв. безвъзмездна ев-
ропейска помощ достига 
до българските компании 
благодарение на Опера-

тивна програма „Инова-
ции и конкурентоспособ-
ност“. Това съобщи за-
местник-министърът на 
икономиката Александър 
Манолев по време на го-
дишното публично събитие 
за отчитане на напредъка 

в работата по нея.
По  думите  му  към 

днешна дата над половин 
милиард лева от бюджета 
на програмата е изпла-
тен към бенефициентите. 
През миналия програмен 
период този процент на 
разплатени средства е бил 
постигнат едва на шестата 
година. „Или с други думи 

500 000 ЛВ. ЕВРОПЕЙСКА ПОМОЩ ПОЛУЧАВАТ 
БЪЛГАРСКИ КОМПАНИИ ВСЕКИ ДЕН

през програмния период 
2014 - 2020 г. се движим 2,5 
пъти по-бързо и по-ефек-
тивно“, подчерта той.

„С това темпо на ра-
бота, очакваме до края на 
програмния период над 3 
000 български компании да 
се възползват от безвъз-
мездна европейска помощ 
по програмата“, каза още 

зам.-министър Манолев. 
По думите му ОПИК про-
дължава да е една от най-
добре представящите се 
програми в България и към 
момента няма опасност 
от загуба на европейско 
финансиране. 

Обявили сме проце-
дури за над 70% от бю-
джета на програмата и 

сме сключили над 1 500 
договора на обща стойност 
1 милиард и 414 млн. лв. 
Голяма част, от тях са в 
процес на изпълнение“, 
допълни икономическият 
заместник-министър и съ-
общи, че през 2018 г. ще 
стартират нови процедури 
на обща стойност от около 
400 млн. лв.

ИНТЕРФАКТОР
К р а й  н а  е д н а  о т 

най-предпочитаните бър-
зи храни у нас може да 
сложи Европарламентът, 
с решението си да забра-
ни съдържанието на фос-
фат в суровото замразено 
месо. Тъй като фосфат се 
съдържа и в дюнерите, те 
може да изчезнат в страни-
те от Евросъюза до края на 
следващата година.

При тази храна веще-
ството е необходимо, защо-
то задържа водата в месото 
и то остава крехко дори и 
след като е било замразено. 
Освен това, без фосфат, при 
печене, месото се разпада. 
Съставката се слага не 
само в замразено месо, а и 

в сладкиши, кока-кола, раз-
лични салами. Веществото 
е разрешено в различни 
хранителни продукти, като 
се контролира само горната 
граница. При описването на 
продуктите, в които е до-
пустимо да 
има фосфат 
обаче, в ко-
мисията са 
пропуснали 
да включат 
и суровото 
замразено 
месо. Така се оказва, че 
дюнерите, които масово 
се правят с него, стават 
забранени за продажба. 
Комисията вкара поправка 
на гласуване в Европар-
ламента, за да поправи 

ЕВРОПаРЛаМЕнтЪт ЛиКВиДиРа ДЮнЕРа?
пропуска си. Зелените и 
социалдемократите обаче 
изненадващо блокираха 
гласуването и не допуснаха 
корекцията. Това означава, 
че до края на 2018 година 
дюнерът ще бъде забранен, 

ако не се прави 
от свежо месо. 

Европарла-
ментът ще гла-
сува още вед-
нъж, но преди 
това е натова-
рил здравната 

комисия да проучи как-
ви са последните научни 
доклади за влиянието на 
фосфата върху здравето. 
При превишаване на до-
пустимата доза, той нанася 
поражения на бъбреците и 

кръвообращението. 
„Европейската служба 

за защита на потребителите 
е преценила, че поемането 
на до 4200 мг фосфат на 
ден не е опасно за здравето. 
Една порция дюнер съдър-
жа само 134 мг“, пояснява 
Ренате  Зомер от герман-
ския ХДС. За сравнение 
- една чаша кола съдържа 
210 мг. 

Дневно в страните от ЕС 
се изяждат 500 тона дюнери. 
80% от месото за тях се про-
извежда в Германия. Затова 
и тя ще бъде особено силно 
засегната, ако поправката не 
бъде приета - смята се, че с 
ликвидирането на дюнера 
ще отпаднат около 110 000 
работни места. 

СМаРтФОнЪт СЕ ПРЕПЪЛВа. КаК Да ОСВОБОДиМ МЯСтО?

АУТОФАКТОР

Рекордни 6000 поръчки 
за едва 137 секунди ре-
ализира новата китайска 
марка Lynk & Co за кросо-
увъра си 01, съобщава в 
бюлетина си Българският 
автомобилен клъстер. 

Дъщерната на Geely 
компания организира три-
дневно събитие за продаж-
бата на първия си модел, 
но предвидените 6000 ек-
земпляра бяха разпро-
дадени за едва 2 минути 
и 17 секунди, което над-
хвърли всички очаквания 
на производителя, гласят 
коментарите. 

Цените за Lynk & Co 
01 за китайския пазар, на 
който най-напред бяха от-
ворени поръчките,  са меж-

ду 158 800 и 202 800 юана 
(между 20 270 и 25 900 
евро по актуалния курс).  
Системата за продажби 
на новата марка изключва 
базови модели и списъци 
с опции. Вместо тях се 
предлага прост избор от 
напълно оборудван модел 
без варианти с различни 
цени. 

Новият Lunk & Co 01 е 
базиран на платформата 
на Volvo XC40 и за ки-
тайския пазар се предлага 
с два бензинови двигате-
ля на Volvo – 1,5- литров 
трицилиндров със 150 
к.с. и двулитров четири-
цилиндров със 190 к.с. 
На по-късен етап ще бъде 
добавена изцяло електри-
ческа версия, анонсира 
производителят.

6000 КОЛи От нОВа 
КитаЙСКа МаРКа

 КУПЕни За 
          137 СЕКУнДи

от ECON.BG 
Смартфоните стават 

все по-усъвършенства-
ни, но все още има лимит 
на съдържанието, което 
можем да се съхранява в 
паметта им. А и приложе-
нията заемат много място 
- само това на Facebook 
заема 250 MB в телефо-
на. Затова не е лошо да 
знаем как да се освободи 
ценно пространство за ня-
коя нова апликация. От 
MakeUseOf дават няколко 
съвета по темата. Отнасят 
се за Android-устройства.

• Управление на при-
ложенията

Погледнете началния 
екран или списъка с прило-

женията на устройството и 
преценете кои от тях наис-
тина използвате. Изтрийте 
ненужните и възстановете 
част от заетото простран-
ство.

Последните версии на 
Android позволяват лесно 
да се види кои приложения 
използват най-много място. 
За целта се отива в Settings 
> Storage и се натиска Apps. 
След това от бутона за ме-
нюто в горния десен ъгъл 
се избира „Sort by Size“.

•  Изтриване на офлайн 
съдържанието

Много приложения поз-
воляват да се записва съ-
държание, така че да има 
достъп до него офлайн. 

Но ако няма достатъчно 
памет, трябва да се изтрие. 
Има два начина за това. 
Изчиства се кешът за всяко 
отделно приложение, чрез 
Settings > Apps > [името на 
приложението] > Storage > 
Clear Cache. Освен това, 
може да се използва при-
ложение на трета страна, 
като SD Maid.

•  Преместване на 
снимките в облака

Google Photos автома-
тично архивира снимките 
в облака. Те все още ще 
бъдат достъпни и видими 
чрез приложението, точно 
както преди да са били 
качени на сървърите на 
компанията, стига да има 

връзка с интернет.
• Прехвърляне на съ-

държанието на SD карта
За съжаление,  все 

по-малко устройства днес 
имат слот за SD карта и 
така производителите при-
нуждават да се купуват 
по-скъпите версии на моде-
лите, т. е. с повече място за 
съхранение.

Ако имате устройство 
със слот за SD карта, добре 

е да знаете, че ще 
можете да премест-
вате съдържанието 
му върху картата в 
зависимост от това 
коя версия на Android 
ползвате. Ако има-
те 6.0 или по-късна 
Android версия, мо-

жете да форматирате SD 
картата като вътрешна 
памет (Settings > Storage 
> Storage & USB) и теле-
фона ви ще се погрижи за 
останалото, а ако имате 
по-стара версия на Android, 
ще бъдете в състояние да 
премествате само някои 
приложения. В случай, че 
разкодирате устройството 
си обаче, този проблем ще 

отпадне.
• Приложение за ана-

лиз
Ако сте преминали през 

всички стъпки изброени 
по-горе, но все още не мо-
жете да разберете с какво 
е запълнена паметта на 
устройството ви, може да 
се използва приложение 
за анализ, като например 
DiskUsage. То визуализира 
пространството за съхра-
нение на Android-устрой-
ството, сканира го и показва 
файловата структура под 
формата на цветни блокове. 
Колкото по-голям е един 
блок, толкова повече прос-
транство за съхранение из-
ползва съответния елемент.

от смления може да се 
използва многократно при 
полагането на нова настил-
ка, като по този начин се 
намалява депонирането и 
необходимостта от извли-
чане на битум.

Компаниите твърдят, че 
Eco Pave вече се е доказал 
при лабораторни тестове и 
сега ще бъде изпробван на 
няколко километра настил-
ка като част от тест, който 
ще се проведе заедно с 
производител на асфалт. 
Eco Pave ще бъде на изгод-
на цена, особено когато се 
вземе предвид, по-дългия 
живот на пътната настилка, 
предоставян от добавката.

ГРаФЕн щЕ ПРаВи ПЪтищата ПО-ДОБРи
на добавки за асфалт, са 
разработили и патентовали 
асфалтова добавка, която 
включва Graphene Plus тех-
нологията на Directa Plus. 
Наречена Eco Pave, полу-
чената добавка се твърди, 
че значително подобрява 
издръжливостта и устой-
чивостта на асфалтовите 
пътища.

Компаниите казват, че 
подобрените в свойства 
на асфалта са резултат от 
топлинната проводимост на 
графена, която не позволя-
ва на асфалтът съдържащ 
добавката, да омекне при 
високи температури или да 
се втвърди и да се напука 

при ниски. Добавката също 
така намалява износва-
нето на пътната настилка, 
особено при големи нато-
варвания, като увеличава 
еластичността и здравина-
та на асфалта. Добавянето 
на Eco Pave към асфалта 
има потенциал да удвои 
средния живот на пътната 
настилка от настоящите 
6-7 години до 12-14 години!

Това е способността 
която прави добавката при-
влекателна възможност за 
поддръжка на пътищата, 
като ремонт на дупки. Ва-
жно е, че асфалтът, смесен 
с Eco Pave, също може да 
се рециклира, като 100% 

Изглежда, че добавяне-
то на графен може да по-
добри почти всичко. Никой 
не би очаквал да има полза 
от добавянето на материал 
чудо в асфалт. Въпреки че 
пътищата не изглеждат 
най-логичната област за 
технологичен напредък, 
две италиански компании 
са комбинирали графен 
с асфалт, за да създадат 
по-трайна и устойчива път-
на настилка.

Съвместна разработ-
ка между производителя 
на продукти базирани на 
графен, Directa Plus и ком-
панията Iterchimica, специа-
лизирана в разработването 

НАД ПОЛОВИН МИЛИАРД ЛЕВА ОТ БЮДЖЕТА НА ОП „ИНОВАЦИИ И 
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ” Е ИЗПЛАТЕН НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ

http://econ.bg/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8_l.a_i.753008_at.9.html
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ИДЕЯ

Никак не е трудно да се 
направи истински вълше-
бен фонтан у дома. Които, 
освен, че е ефектна украса, 
предизвиква комплимент от 
всеки гости. Защото водата се 
излива от кранче, висящо във 
въздуха. Възможно ли е? Да, 
ако имате запазено дървено 
ведро /може и пластмасов 
съд, но ведрото си е друго/, 
малка помпа за декоративни 
фонтани, старо месингово 
кранче, прозрачна тръба с 
диаметър по-малък от гър-
лото на кранчето и дължина 
35 – 40 см, малко пластична 
смола, лепило, речни или 
морски изгладени камъни.

Във ведрото /съдът/ се 
пробива отвор, през който да 
мине щепсела на помпата. 
Тя се поставя на дъното, а 
излизащия кабел се уплът-
нява отвън и отвътре на 
съда с пластичната смола. 

Работи се с гумени ръкавици! 
Чака се 5 минути смолата да 
втвърди. Пластичната про-
зрачна тръба от единия край, 
с водоустойчиво лепило се 
залепва в отвора на кранчето, 
но така, че при циркулацията 
на водата, част от нея да се 
стича отвън. Другият край са 
поставя в отвора на помпата. 
Съдът се пълни с камъните, 
налива се вода и щепселът 
се включва в контакта. Въл-
шебният фонтан е готов. 
Радвайте му се 

Може да проследите на-
правата и с видео в You Tube, 
въвеждайки  Magic Faucet 
Fountain.

ВЪЛШЕБЕн ФОнтан 
У ДОМа

ИНТЕРФАКТОР
от ECON.BG 

  Ако искате вашата 
фирма или обект да се по-
казват в Google maps първо 
трябва да имате акаунт за 
услугите на Google или да 
си създадете нов (който 
можете да използвате също 
така за Google Analytics, 
Google Webmaster Tools, 
Google Adwords, Gmail и 
др.).

След като вече раз-
полагате с такъв - влезте 
в Google Places – там тряб-
ва да въведете телефонен 
номер за да проверите 
дали вече вашият обект не 
е регистриран. Ако нямате 
активна регистрация – въ-
ведете данните в полетата 
от формата за регистрация.

Напишете кратък, но 
съдържателен текст, кой-
то най-добре описва дей-
ността на вашата фирма 
и изберете категориите, в 
които попада тя, както и 
вашия уеб сайт. След като 

въведете необходимата 
информация трябва да из-
чакате между 1 и 2 седмици 
за да получите картичка от 
Google, съдържаща PIN 
код, който след това трябва 
да въведете за да потвър-

ИНТЕРФЕКТОР
от MANAGER.BG

Международна група 
учени хвърли светлина 
върху една от най-интри-
гуващите тайни от древни 
времена - произхода на 
златото. Благородният ме-
тал стига до повърхността 
на планетата от нейните 
дълбини и по-точно - от 
земната мантия, посочват 
те в научен доклад, публи-
куван наскоро в списание 
Nature Communications.

Определена съвкупност 
от процеси в недрата на 
планетата способства обра-
зуването и концентрацията 
на драгоценния метал. Из-
следователите са открили 
и доказателства за тази 
хипотеза в аржентинска Па-
тагония - един от най-голе-
мите златоносни региони на 
планетата, чиито находища 
все още се експлоатират. 
Концентрацията на злато в 
земната кора там е особено 
висока и учените решили 
да изяснят защо находища-
та на благородни метали са 
ограничени в конкретни ре-
гиони. Според тях земната 
мантия под тези региони е 
уникална и генерира златни 
жили на повърхността на 
Земята благодарение на 
процеси във вътрешността 
й. Земната мантия е слоят, 
който отделя ядрото от 
най-външната обвивка - 

земната кора и горната й 
граница се намира на около 
17 километра под дъното 
на океаните и на около 70 
километра под континен-
тите. „Тези разстояния са 
недостъпни за изследване, 
но можем да правим някои 
изводи за състава на земна-
та мантия благодарение на 
вулканичните изригвания, 
които съдържат и фраг-
менти, т.нар. ксенолити от 
този земен слой“, казват 
учените. Те са успели да 
извлекат и изследват рядко 
срещани ксенолити, фор-
мирани в земната мантия и 
изхвърлени на повърхност-
та на земята. Именно в тях, 
учените са открили златни 
частици с дебелината на 
човешки косъм, въз основа 
на което са изградили и 
хипотезата си.

„Полезните изкопаеми, 
които поддържат нашите 
икономики, са разположе-
ни в земната кора. И макар 
човечеството да е експерт 
в използването им, за тех-
ния произход знаем все 
още твърде малко. Търсе-
нето на злато е стимулира-
ло миграции, експедиции и 
дори войни, но произходът 
на благородния метал е 
един от основните въпро-
си в областта на генезиса 
на полезните изкопаеми“, 
отбелязват изследовате-
лите.

РаЗКРита Е таЙната 

на ЗЛатОтО

ВРЪЗКата С ПРиРОДата Е БаЛСаМ 
 За ДУШЕВнОтО ЗДРаВЕ

КаК СЕ ДОБаВЯ ОБЕКт В GOOGLE MAPS
дите вашата 
регистрация.

След като 
п р е м и н е т е 
тази послед-
н а  с т ъ п к а 
вероятно ще 
отнеме меж-
ду 3 и 5 дни 
докато вашият 
обект започне 
да се показва 
в картите на 
Google. 

Ако за вас 
е важно сайтът 

ви да излиза на първо мяс-
то в Google – това е една 
от стъпките, която може 
да спомогне за неговото 
по-добро класиране при ло-
кално търсене в търсещата 
машина.

 

ИНТЕРНЕТ АКАДЕМИЯ

ЛЕЧЕБна татУиРОВКа, СЪтВОРЕна В 
Мит и ХаРВаРД 

ИНТЕРФАКТОР

Татуировка, която следи 
за здравето на приносите-
ля си, сътвориха учени от 
университетите „Харвард“ 
и Mасачузетския техноло-
гичен институт (MIT). Тя 
се нанася със специални 
мастила, които променят 
цвета си, спрямо биохимич-
ните показатели на човека.

Така например, ако 
кръвната захар се повиши, 
зеленият цвят в мастилото 
става кафяв. При други не-

желателни промени, промя-
ната, съответно, е на други 
цветове. Така татуировката 
става не само стилна, но и 
полезна.

Лечебният татус, все 
пак, не е още в „серийно 
производство”. Направени 
експерименти са с кожа от 
прасета, която е подобна 
на човешката. При промяна 
на различните показате-
ли мастилените рисунки 
проработили, което дава 
надежда масовото им полз-
ване в недалечно бъдеще.

ФАКТОР
Модерният начин на 

живот подтиква съвре-
менния човек към обез-
движване, което рано 
или късно поражда 
проблеми. Изследва-
нията доказват, че дори 
и малкото увеличение 
в двигателната актив-
ност понижава риска 
от сърдечносъдовите 
и психическите забо-
лявания. 

А природата е просто 
вълшебен лечител за ду-
шата. И пет минути кон-
такт с нея подобряват 
душевното здраве, под-
ложено на непрекъснат 
стрес от съвременния 
начин на живот, са уста-
новили британски учени. 

Хората физически 
имат нужда от тази връз-
ка и първите пет минути 
от осъществяването й 
са най-полезните. След 
това ползите продъл-
жават да се трупат, но 

началото е с най-силен 
ефект, показва изслед-
ването. Освен че проч-
иства съзнанието, при-
родата се оказва добър 
лек срещу депресията, 
прави човека по-креати-
вен, подобрява паметта. 
Ползите за здравето от 
такъв контакт са много, 
категорични са учените. 
Проучванията показват, 
че имуностимулиращите 
клетки, които помагат 
в борбата с вирусите и 
рака, са по-активни при 
потапянето сред при-

родата. Най-добрата 
защита срещу диабет 
тип 2 и затлъстяване 
е движението, което 
регулира метаболи-
зма. Затова изберете 
най-близката планина 
или гора, разходете 
се и се насладете на 
гледката, звуците и 
ароматите на природа-
та. Повторете, когато 
имате възможност. Оп-
итайте и да го превър-
нете в навик, е съветът 
към тези, които не го 
правят.

http://econ.bg/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%8F-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%B8-%D0%B2-Google-Maps_l.a_i.753759_at.9.html
http://econ.bg/
http://econ.bg/
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Атака на Лейбгвардейския хусарски полк в боя при село Телиш.  
Художник Виктор Мазуровски

Щурмът на Гривишкия редут 
на 30 август 1877 г. от 8-ми линеен полк

84-ХИЛЯДНА АРМИЯ ТРИ ПЪТИ ЩУРМУВА
УКРЕПЛЕНИЯТА НА ГРАДА  

ОБСАДА И ПРОВАЛЕНА КОНТРААТАКА
СЛОМЯВАТ ОСМАН ПАША

Генерал Михаил Скобелев начело на атака 

Плененият Осман паша се представя 
пред император Александър II. 

Художник Николай Дмитриев-Оренбургски

Музеят - панорама „Плевенска епопея 1877“

Едуард Тотлебен

Осман паша

войници. Румънците, които 
при Плевен са около 25 000, 
дават приблизително 3000 
убити и ранени, колкото и 
турците. Поражението оказ-

ва изключително силен негативен ефект върху руското 
командване. Осман паша използва момента и контраа-
такува няколко пъти, но без успех.

За справяне със ситуацията е 
извикан генерал Едуард Тотлебен, 
герой при Севастопол от Кримската 
война. Той решава, че пореден щурм 
на Плевен няма да има, градът ще 
бъде напълно блокиран. За целта 
са насочени нови полкове, със 
задача прекъсване на вражеските 
снабдителни линии. Построяват се 
и бентове на две реки. После са 
взривени, за да пометат водните 
маси воденици и складирани храни 
за обсадения гарнизон.

НАДЕЖДА 
На 30 октомври Осман паша отклонява руското 

предложение за капитулация. Надеждата на турското 
командване е армията на Сюлейман паша да удари в 
гръб руските войски, да се съедини с тази на Осман и да 
ги изтласка северно от Дунав. С тази идея Сюлейман пре-
минава Стара планина, превзема Елена, но не успява да 
отклони руските части. Понася много загуби и прекратява 
настъплението към Плевен.

ПРЕЛОМ
С всеки изминал ден, положението на турския гарнизон 

става все по-критично. Изчерпват се всякакви провизии. 
Духът се пречупва, 40-хилядната армия започва да за-
гива. Изходите са два – капитулация или атака с цената 
на много жертви. Взето е решение за пробив на запад по 
долината на река Вит. Поради гъста мъгла и паднала нощ, 
прехвърлянето на турците остава незабелязано. Русите 
обаче чуват шума от движещата се войска. С наближава-
нето на утрото, дават няколко пробни оръдейни изстрела. 
Турците решават, че са разкрити и също откриват огън по 
врага. Това отприщва яростна канонада. Оръдия от двете 

страни бълват огън и жупел. Турците настъпват в посока 
Долна Митрополия. Развяват огромно зелено знаме на 
Пророка, което означава, че не възнамеряват да отстъпят. 
Загубите са огромни, но масата от възбудени и ревящи 
хора въври напред. Стига се до ръкопашен бой. Предната 
линия на отбраната е пробита. Русите също дават много 
жертви, но с пристигналото подкрепление и атака „на 
нож“, успяват да върнат аскера назад, въпреки изпрате-
ната помощ. След като командването разбира, че това е 
посоката на главния удар и врагът атакува с основните си 
сили, заповядано е в бой да влязат полковете от резерва. 
Свежите сили бързо възпират турците и си възвръщат 
първата линия на укрепленията. Осман паша виждайки 
отстъплението на бойците си също хвърля целия резерв 
в битката. Оказва недостатъчно… Руска пехота атакува 
левия фланг, идват бригадите на генерал Михаил Скобе-
лев, настъпват румънски части. Турците, обхванати от 
невъобразима паника, са принудени да се върнат към 

река Вит. Оттам се опитват да се 
върнат в Плевен, но са обкръжени. 
В този момент снаряд убива коня и 
ранява в крака Осман паша, който, 
виждайки безизходицата, нарежда 
да се развее бял флаг на моста на 
реката. После предава сабята си 
в знак на капитулация. Денят е 10 
декември, годината 1877-а.

СЪДБА
След като се предава, Осман 

паша е изпратен в Харков /днешна Украйна/, но това не 
спира военната му кариера. Престоят в плен не е дълъг, 
а след завръщането е назначен за военен министър на 
Османската империя (1878 – 1885), а в гръцко-турската 
война от 1897 г. е началник на армия. Умира на 68 години, 
през 1900 г.

По-тежка е съдбата на войниците му. Обезоръжената 
турска армия е подложена на грабежи, главно от охраня-
ващите я части. Ранени умират и мизерстват из Плевен. 
Натъквайки се на тях командването ги разпределя по 
руските полкове за лечение и изхранване. Оцелелите, 
под румънски конвой, са прехвърлени отвъд Дунава. От 
Румъния са преведени в Русия и по Черно море и кавказ-
ката граница са предадени на Турция. Дългият поход на 
пленената армия става известен като Поход на смъртта. 
От 40 000, в родината се завръщат се едва 25 000 войници.

С падането на Плевен настъпва прелом в полза на 
Русия. Освобождават се значителни руски сили, които в 
Битката при Шейново и при София в началото на 1878 г., 
откриват пътя към османската столица Цариград. 

БЪЛГАРИЯ ПОМНИ
На 10 декември 1977 г., в чест на 100-годишнината от 

Освобождението на Плевен от османско владичество, 
е открит Музей – панорама „Плевенска епопея 1877 г.“ 
Архитектурното тяло на Панорамата е направено да 
изглежда повдигнато върху 4 щика, които олицетворяват 
силата на оръжието, донесло свободата на България. 
Щиковете носят 4 хоризонтално разположени пръстена. 
3 от тях символизират 3-те атаки срещу Плевен, а 4-ят 
пръстен – декоративно-пластичен фриз, символизира 
блокадата на града.

Текстът е по материали в интернет

140 години от Плевенската епопея отбеляза Бълга-
рия. Събитията за значимата годишнина започнаха още 
от средата на ноември и завършиха на 10 декември, деня 
на победата, с тържествена заря-проверка на градския 
площад „Възраждане“. Патрон на Националните чества-
ния бе българският президент Румен Радев.

Обсадата на Плевен е най-тежката и продължи-
телна битка в хода на Руско-турската освободителна 
война /1877-1878/. Почти пет месеца османската армия 
задържа Плевен, обсаден от Западния руски отряд. 
Успех русите, с подкрепа на румънски, финландски, 
молдовски части, постигат на 10 декември 1877 г., ден 
с решително значение за изхода на войната и освобож-
дението на България.

НАПРЕД
На 15 юни действащата руска армия извършва десант 

през Дунав в района на Свищов. Превзема Никопол и се 
насочва към Плевен, където се укрепил Осман паша. Ча-
стите на генерал-майор Юрий Шилдер-Шулднер обаче се 
забавят, поради попълване на запаси и грижи за ранените, 
в първите дни. Пристигат пред града на 7 юли и започват 
да обстрелва турските позиции, без да предприемат ата-
ка. На следващия ден срещу позициите на защитниците 
тръгват три пехотни полка, кавказка и казашка бригади, с 
46 оръдия. Атаката не е успешна, поради лошо разузна-
ване, грешни карти, объркване на водачите. От 8 600-те 
атакуващи руси 75 офицери и 2326 войници са убити и 
ранени. Турските защитници са около 15 000. Губят 2 000 
убити и ранени. Веднага след прекратяването на боя, 
главнокомандващият Осман паша, предвиждайки тежки 
битки, заповядва окопаване на армията.

През следващите дни и двете страни получават силни 
подкрепления. Руските части са попълнени с нови 26 000 
души и нарастват до 35 000. Генерал-лейтенант Николай 
Криденер вече разполага с 36 батальона, 32 ескадрона 
и 184 оръдия. Силите на Осман паша стигат до 22 000 
души /33 табора/, 7 конни ескадрона и 58 оръдия. На 18 
юли руското главно командване нарежда на Криденер 
да атакува Плевен. Водят се тежки боеве, но до края на 
деня турците отстояват всички редути и дори си връщат 
загубените позиции. Втората атака е истинска катастрофа 
за русите. Загубите са изчислени на 168 офицери и 7167 
войници - убити и ранени. Турските загуби са едва 1200 
убити и ранени.

КОНТРААТАКА

На 19 август аскерът излиза от Плевен и напада руски-
те части. Атаката е планирана да съвпадне с Рамазана, а 
евентуалната победа - за прослава на вярата. Таборите 
обаче са изтласкани обратно. На бойното поле остават 
1350 войници. Загубите за руските части са 1000 убити 
и ранени. 

В края на август руските войски подемат трета атака, 
предшествана от превземането на Ловеч, дни по-рано. 
Следват нови ожесточени боеве, в които загубите са теж-
ки. Убити и ранени са 2-ма генерали, 295 офицери и 12471 

140 ГОДини От ПЛЕВЕнСКата 
ЕПОПЕЯ ОтБЕЛЯЗа БЪЛГаРиЯ
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СПОРТФАКТОР
За първенец в ком-

плексното класиране на 

България, при свободната 
борба, бе обявен СКБ „Ди-
митровград“. А възпитани-

СКБ „ДиМитРОВГРаД” наЙ-ДОБЪР В 
БЪЛГаРиЯ ПО СВОБОДна БОРБа, тРиМа От 
РЕГиОна В наЦиОнаЛната тОП-КЛаСаЦиЯ

кът му Рухан Расим  получи 
приз за най-успешен млад 
състезател през годината. 

Красен Кралев с най-добрите в борбата

Приятелите и съперници Рафаел Надал и Григор 
Димитров ще бъдат заедно на първите три турнира 
за 2018 година. Двамата стартират на състезанието 
в Бризбейн. Следват демонстративният шоу-турнир в 
Сидни и Аустрелиън оупън.

Преди дни стана ясно, че, след потвърденото учас-
тие на Григор Димитров, Александър Зверев и Ник Кири-
ос, Рафа Надал също се присъединява към компанията на 
демонстративното шоу, правейки я още по-качествена. 

ПРИЯТЕЛИ - СЪПЕРНИЦИ

Това стана на специална 
церемония, организирана 
от федерацията по борба, 
с участието на спортния 
министър Красен Кра-
лев. От столицата дими-
тровградчани се завърнаха 
с още едно сериозно при-
знание. Надеждата Микяй 
Наим, който през годината 
спечели сребърен медал 
на световно първенство за 
младежи до 23 години бе 
класиран на седмо място 
в Топ-10 на родната борба 
и обявен за „Пробив в све-
товния елит”.  

В десетката, от реги-
она още е Петя Делчева 
от Хасково – златна на 
Европейско и сребърна на 
Световно първенство за 
кадетки. 

СПОРТФАКТОР

Нашето момче Даниел 
Николов, син на колегата 
Лъчезар Николов, племен-
ник на Милен Николов, ста-
на спортист № 1 на Хасково 
за 2017 година. За успехите 
си през изминалите месеци 
Дани получи в анкетата 
сред спортните клубове 
най-много точки и катего-
рично оглави класацията.  
На второ място в десетка-
та на най-добрите местни 
спортисти бе поставена 
състезателката по вдигане 
на тежести и многократна 
шампионка на България – 
Мая Иванова. Третото зае 
борецът на клуб “Ангел вой-
вода” Георги Ванчев, брон-
зов призьор от държавното 
първенство. Сред младите 
спортни таланти първа е 
поставена европейската 

НАШЕ МОМЧЕ СТАНА СПОРТИСТ 
№1 НА ХАСКОВО

шампионка по борба Петя 
Делчева. Второто място 
зае, също шампионката 
на Стария континент, но 
по бокс Горяна Стоева, 
следвана от съотборника 
си Емирджан Мехмед.

Треньор на годината в 
Хасково стана Людмил Ди-
митров, наставник в боксов 
клуб “Севдалин Василев”.

За отбор на годината 
в анкетата бе избран бас-
кетболният женски тим 

Ясен ДИМОВ

Областният управител 
на Хасково Станислав Де-
чев откри Коледния боксов 
турнир в Хасково, органи-
зиран от клуб „Севдалин 
Василев“. В надпревара-
та участваха боксьори от 
Хасково, Сливен, Габрово 
и други градове. В обръ-
щението си към треньори 
и боксьори Станислав Де-
чев заяви, че се надява 
турнирът да се превърне 
в традиционен. 

„Повече от 25 години в 
Хасково не е организиран 
подобен спортен форум. 
И това прекъсване, няма 
защо да се заблуждава-
ме, изключително много 

се отрази върху спортния 
авторитет на града. Боксо-
вата школа тук има своите 
неоспорими традиции и 
шампиони, а все не успя-
ваме да се наложим като 
домакин на престижни 
боксови състезания.

 Точно сега не искам 
да се спирам на причини-
те защо се случва така. 
По-важният въпрос е: Как 
заедно да преодолеем 
спънките, как да намерим 
начин този турнир да стане 
традиционен, а чрез него, 
да привлечем знакови име-
на в бокса. Ако това се 
случи, а аз ще направя 
всичко възможно да ви по-
могна, сигурен съм, че през 
следващите години децата 

БОКСОВ ТУРНИР В ХАСКОВО, СЛЕД ЧЕТВЪРТ ВЕК ПРЕКЪСВАНЕ

в залите и на ринга ще са 
в пъти повече, отколкото 
тези, които са по улиците и 
пред компютрите“, подчер-
та областният управител 
на Хасково. 

Станислав Дечев връ-
чи специални плакети на 
европейската шампионка 
Горяна Стоева и на ви-
цеевропейския шампион 
Емирджан Мехмед. През 
следващата година клуб 
„Севдалин Василев“ ще е 
домакин на републиканско 
първенство, а амбицията 
на треньора Людмил Ди-
митров е догодина Колед-
ният боксов турнир да се 
проведе в зала „Дружба“ 
пред хиляди приятели на 
бокса.

Специални плакети на европейската шампионка
Горяна Стоева и вицеевропейския шампион 

Емирджан Мехмед, връчи  областният управител

ФОРУМЪТ ДА СТАНЕ ТРАДИЦИОНЕН, НАДЯВА СЕ ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ, КОЙТО ГО ОТКРИ

ПРИЗОВЕ

Общо 15 златни медала 
спечелиха боксьорите на 
двата хасковски клуба от 
Коледния турнир. 12 от тях 
са за клуб „Севдалин Ва-
силев”, чийто състезатели 
спечелиха и 4 сребърни 
отличия. 3 са златните при-
зове за боксьори от клуб 
„Хасково”.

Отличието за най-добър 
треньор извоюва Пенко Ха-
джиангелов от клуб “Севда-
лин Василев”, чийто отбор 
бе обявен и за най-добър, 
Като най-добър състеза-
тел се изяви Емирджан 
Мехмед, а като най-галан-
тен – Шакир Тодоров.

„Хасково 2012”, 
държавен шам-
пион и носител 
на Купата на Бъл-
гария. Същият 
отборен приз, в 
раздел юноши и 
девойки получи-
ха хандбалистки-
те на Хасково  до 
19 години.

Община Хас-
ково отново даде 
специална награ-
да “Силна воля”, 
чийто притежа-
тел, за втори път 
стана общински-
ят съветник Геор-

ги Пеев. В неговия спортен 
актив за миналата година 
е спечелено състезания 
по плуване за трансплан-
тирани в Стокхолм, а за 
тази – турнир по бадминтон 
- двойки в София.

Димитър СТАМОВ
След като бе определен 

за Спортист №1 на Бал-
каните, заслужено Григор 
Димитров бе избран за 
Спортист на годината и 
в България. Хасковлията 
се нареди първи, в 60-то 
издание на анкетата на 
спортните журналисти.

През настоящата го-
дина Димитров е трети 
в световната ранглиста. 
Спечели титлите в Бри-
збейн, София и Синсинати, 
достигна до полуфинал 
на турнира в Австралия, 
Триумфира на финалния 
Мастърс в Лондон, където 
играха 8-те най-добри, през 
годината, тенисисти.

Спортист № 1 на Бал-
каните, в анкетата на БТА, 
Димитров става за първи 
път, а в родната спортна 
класация за  втори път в 
кариерата си. На тазгодиш-
ната церемония, от негово 

име, приза получи майка му 
Мария Димитрова.

Следващ в касацията е 
състезателят по сноуборд 
Радослав Янков, Трета 
- художествената гимнас-
тичка Невяна Владинова. 
От 4-то до 10-то място 
спортните журналисти по-
ставиха: Антъни Иванов 
– плуване, Даниел Асенов 
– бокс, Александър Везен-
ков – баскетбол, Владимир 
Илиев – биатлон, Боян Пет-
ров – алпинизъм, Владимир 
Далаклиев – таекуондо, 
Тихомир Иванов – лека 
атлетика.

За най-добър спортист 
с увреждания на България 
бе определен тласкачът на 
гюле Ружди Ружди. Отбор 
на годината е Ансамбълът 
по художествена гимнасти-
ка, а наградата за треньор 
на годината отиде при на-
ставничката им Весела 
Димитрова.

ДУБЪЛ

ГРиГОР ДиМитРОВ 
ПЪРВи на 
БаЛКанитЕ и
В БЪЛГаРиЯ

Кметът Добри Беливанов лично връчи наградата на призьора

Снимка от haskovo.marica.bg

ДАНИ НИКОЛОВ КАТЕГОРИЧЕН 
НА ЧЕЛНОТО МЯСТО
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С множество събития ще бъдат украсени Ко-
ледните и Новогодишните тържества в Хасково, 
информират от Общината. Старт на празнично-
то настроение даде запалване на коледната елха 
на 12 декември. Подарък за гражданите, дошли на 
площад „Свобода”, бе огнен спектакъл с група 
„Вакали”. 
ü Утре, 23 декември от 11 часа в ДКТ „Иван 

Димов” е Магическият спектакъл, с Ненчо Илчев 
от  „Комиците“. Участва и балет „Тангра“.
ü На 26 декември от 11 часа на площад „Свобо-

да“ се провежда вторият Фестивал на коледар-
ските и маскарадните групи. 
ü  Същият ден от 19 часа концерт в зала 

„Дружба“ имат групите „Диана експрес“ и „Тоника 
Домини“.
ü Павел и Венци Венц ще гостуват в Хасково 

на 28 декември. Техният концерт е  от 19 часа 
пак в зала „Дружба“. Публиката ще може да се 
срещне тогава отново и със своите любимци от 
„Different Highway“.
ü В новогодишната нощ на откритата сцена 

на площад „ Свобода“ веселието гарантират 
Николай Славеев и неговият бенд.  Красиво шоу 
с Новогодишни фойерверки ще озари първите 
минути на 2018 година.  

ПРАЗНИЧНАТА ПРОГРАМА В ХАСКОВО

Жена се  прибира 
по-рано от обикновеното 
и вижда мъжа си в спал-
нята с привлекателна 
млада дама. Много се 
ядосала.

- Ти си прасе, което 
нищо и никого не уважа-
ва! – разкрещяла се - Как 
смееш да причиняваш 
това на мен, майката на 
децата ти?! Напускам 
те! Искам развод на се-
кундата!

Мъжът миролюбиво:
- Почакай само мъ-

ничко, любов моя, мога 
да обясня.

- Добре, давай – сми-
лила се тя - Но това ще 
са последните ти думи 
към мен!

- Докато се качвах в 
колата на път за вкъщи, 
една млада госпожица 

ме помоли да я закарам, 
започнал той. Изглежда-
ше отчаяна, беззащитна. 
Съжалих я и казах да се 
качи. 

Забелязах, че беше 
много слаба, лошо об-
лечена, с мръсни дрехи. 
Призна, че не е яла от 
3 дни! От състрадание, 
аз я доведох вкъщи, за-
топлих пицата, която 
снощи направих за теб, 
но ти не докосна, защото 
се притесняваш да не 
надебелееш. Горкото 
същество я изяде за 

секунди.
После, понеже, явно, 

отдавна не беше се къ-
пала, предложих й да си 
вземе душ и докато се къ-
пеше забелязах мръсни-
те ù дрехи, целите в дуп-
ки, така че ги изхвърлих. 
Но тъй като се нуждае-
ше, все пак от облекло, 
дадох й дизайнерските 
дънки, които ти имаш от 
няколко месеца, но не ги 
носиш, защото ти били 
тесни. 

Също ù дадох онова 
бельо, което ти подарих 

за годишнината от сват-
бата ни, но ти не носиш, 
защото не отговаряло на 
твоя вкус.

 Намерих и онази 
секси блуза, която се-
стра ми ти подари за 
Коледа, но ти никога не 
обличаш, само и само да 
я дразниш. Освен това ù 
подарих скъпите ботуши, 
които си купи по интер-
нет, но отказа да обуеш, 
защото колежка в офиса 
ти имала същите.

После тя беше тол-
кова благодарна за раз-

АРТФАКТОР

Новата книга на Peika.
bg „Мистични разходки из 
България за (не)обикно-
вени пътешественици“ бе 
представена този месец 
в столицата. Събитието 
стана чудесна новина за 
почитателите на пътешест-
вията, мистиката и откри-
вателствата в света край 
нас. Книгата вече е на 
разположение и може да 
се поръча от сайта. 

Автор и фотограф на 
изданието е главният ре-
дактор на Peika.bg – Бо-
ряна Кръстева. Тя лично 
открива и преоткрива Бъл-
гария в продължение на 
няколко месеца, издирва 
причудливи легенди, сре-
ща се с интересни хора, 
които споделят истории 
и легенди за своя край. 
Тайнствени скални све-
тилища, древни обсерва-
тории, извори с лековита 
вода, храмове на чудесата, 
призрачни села, силни 
енергийни центрове в Бъл-
гария – това са само част 

КНИГА ЗА (НЕ) 
ОБИКНОВЕНИ 
ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ 
ИЗДАДЕ PEIKA.BG 

от мистичните разходки в 
книгата на Боряна Кръс-
тева. 

Разходките в нея по-
веждат към едно необикно-
вено пътешествие с чудни 
пейзажи и емоции. Срещат 
читателя със сладкодумни 
местни хора в различни 
части на страната. При-
помнят родния фолклор, 
подтиквайки ненатрапчиво 
към опазването и обогатя-
ването му. Нещото, което 
прави едно място специал-

но, е историята около него. 
Тя може да запали фитила 
на любопитството, да раз-
крие закодирани тайни, да 
помогне не само за вижда-
нето на дадено място, но 
и за разбирането, усеща-
нето на неговата красота. 
В книгата са посоче -
ни още точни маршру-
ти, полезна информа-
ция, GPS координати, лю-
бопитни факти за всеки 
обект и съвети за (не)обик-
новени пътешественици. 

Приятно четене и (пре) 
откриване на България с 
нея!

ПРиКаЗКа За БЛаГОДаРнОСтта

бирането ми и 
помощта – поел 
си дъх и продъл-
жил мъжът, че 
докато я изпра-
щах до вратата, 
се обърна към 
мен през сълзи 
и каза:

- Моля ви, 
дали има-
те  о ще 
н е щ о , 
к о е т о 
ж е н а 
в и  н е 
ползва?

ПО НЕ/ДЕЙСТВИТЕЛЕН СЛУЧАЙ

АРТФАКТОР

С 22 000 лева от Общи-
ната, ремонтираха възрож-
денската Паскалева къща 
в Хасково. За да стане 
това, разрешение даде 
Институтът за недвижимо 
културно наследство в 
столицата, защото къщата 
е сред малкото паметни-
ци от национално значе-
ние в града и ремонт без 
съгласуване с Института 
в нея не може да започне, 
коментира директорът на 
Регионалния исторически 
музей Пенко Добрев. 

След обновлението, от 
музея предвиждат Паска-
левата къща да стане до-
макин на поредица култур-
ни събития през идната 
година. 

Сградата е била на 
чорбаджи Паскал – двуе-
тажна, асиметрична, въз-
рожденски тип, строена 

в средата на 19 век. Се-
гашната експозиция в нея 
представлява домашна 

РЕМОнтиРаХа ПаСКаЛЕВата 
КЪща, За КУЛтУРни иЗЯВи

Директорът на РИМ Пенко Добрев пред къщата                     Снимка от haskovo.info

уредба на хасковски за-
можни семейства от сле-
досвобожденската епоха 

и бележи прехода от тра-
диционния селски, към 
градския бит.
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и Някой ден, 

в някой весел град, 
в някой миг 
срещнеш две очи, 
срещнеш две ръце... 
И се спреш, 
сред горещия площад... 
Добър ден, две очи, 
добър ден ръце, очи... 
 
Кратки срещи в непознати улици, 
във градчета с разцъфтели люляци. 
Само миг и ние ще сме влюбени, 
само миг от мигове изгубени, 
само миг но щорите са спуснати, 
само миг от мигове изпуснати... 
 
Лека нощ, 
после пак си сам... 
непознат в някои тъжен град, 
сред студен площад 
и в страни, в тъмнината, късен час... 
лека нощ две очи, 
лека нощ ръце, очи...

Някой ден, 
в някой весел град, 
в някой миг 
срещнеш две очи, 
срещнеш две ръце... 
И се спреш, 
сред горещия площад... 
Добър ден, две очи, 
добър ден ръце, очи... 
 
Кратки срещи в непознати улици, 
във градчета с разцъфтели люляци. 
Само миг и ние ще сме влюбени, 
само миг от мигове изгубени, 
само миг но щорите са спуснати, 
само миг от мигове изпуснати... 
 
Лека нощ, 
после пак си сам... 
непознат в някои тъжен град, 
сред студен площад 
и в страни, в тъмнината, късен час... 
лека нощ две очи, 
лека нощ ръце, очи...

Изпълнявана от Мария Нейкова в дует с Георги Минчев, 
както и с Михаил Белчев, „Закъснели срещи” е сред вечните 
български песни. Създадена е през 1969 година от композитора 
Петър Ступел по стихове на поета Петър Караангов. Песента 
става музикален лайтмотив във филма на Гриша Островски и 
Тодор Стоянов „Мъже в командировка”, по сценарии на Любен 
Станев, и получава първа награда на фестивала „Златния 
Орфей”.

Изпълнявана от Мария Нейкова в дует с Георги Минчев, 
както и с Михаил Белчев, „Закъснели срещи” е сред вечните 
български песни. Създадена е през 1969 година от композитора 
Петър Ступел по стихове на поета Петър Караангов. Песента 
става музикален лайтмотив във филма на Гриша Островски и 
Тодор Стоянов „Мъже в командировка”, по сценарии на Любен 
Станев, и получава първа награда на фестивала „Златния 
Орфей”.

ИТАЛИАНСКИ
КОМПОЗИТОР,

„НОРМА“
(1801-1835)

ОФИЦЕРСКИ ЧИН

НЕМ. РАЛИ
СЪСТЕЗАТЕЛ-

КА (Р. 1965)
УЧЕНИЧЕСКА 

СКАМЕЙКА

ЧУДОВИЩЕТО
ОТ ЛОХ НЕС

СРЕДСТВО ЗА 
ПИСАНЕ, ПЕРО

ЗРИТЕЛЕН 
ОРГАН

АФРИКАНСКО
ЖИВОТНО

С ДЪЛГА ШИЯ

ПРЕЗИДЕНТ
НА ФИА

ОТ 2009 Г.
НЕПОСТИЖИМ 
БЛЯН, МЕЧТА

УРЕД ЗА
ТОЧЕН ТОН

ИЗКУСТВЕНА 
ПРЕЖДА

РОК ГРУПА,
„ЦВЕТЕ ОТ 
ЛУНАТА“

ФР. ДРАМАТУРГ,
„УРОКЪТ“
(1912-1994)

МАРКА
ПОЛСКО КАФЕ

ФУТБ. ТИМ
ОТ МИЛАНО,
ОСН. 1908 Г.

ГЛАВЕН 
КРЪВОНОСЕН 

СЪД

ДЪРВЕНА
КОЛА,

КАРУЦА

АНГЛИЙСКА
КРАЛИЦА В
1533-1536 Г.

ГОЛЯМА
ЛИТ. ТВОРБА

РИМСКА
БОГИНЯ
НА ЛОВА

ЕДНОЦИФРЕНО
ЧИСЛО

ТИТЛА
НА МОНАРХ

ВИД ХУМОРИСТ,
ПРОИЗВЕ-

ДЕНИЕ

ВЕСТ

НАШ АРТИСТ,
„ХАН АСПАРУХ“

ПОРЯДЪК

СТРАТЕГИЧЕСКА 
ВИСОЧИНА

МИСЛИТЕЛ,
МЪДРЕЦ

МАРКА
БУЛЬОНИ

ПОРИЦАНИЕ

„ЛЕТЯЩА 
ЧИНИЯ“

ПЛАТЕЖНО 
СРЕДСТВО

АЛБУМ НА НИ-
НА НИКОЛИНА

(2003)
МАРКА НАШИ 

ТЕЛЕФОНИ

ЯПОНСКО ПИТИЕ,
ОРИЗОВО ВИНО

ЧЕРУПЧЕСТ 
ПЛОД

ИРЛАНДСКИ
АКТЬОР

„АЛЕКСАНДЪР“

ДУХОВЕН
РАНГ

МУЗИКАЛНА
НОТА

КОПРИНЕНА
ВЕЗБА ЗА УКРА-

СА-ОБЛ.
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(Създадено-
то от дедите им 
колело – пър-
вообраз на т. 
нар. „Виенско”, 
е по-старо от 
изобретението 
на Джордж Уо-
шингтън Гейл 
Ферис - млад-
ши, смятат жи-
телите на чепе-
ларското село 
Забърдо. Тях-
ното се движе-
ло още от 1780 
година, докато 
щатското за първи път било 
представено на Светов-
ното изложение в Чикаго, 
през 1893 г. Колелота на 
Ферис било американски 
отговор на Айфеловата 
кула, издигната за светов-

ното изложение в Париж 
през 1889 година. То е с 
диаметър 75 метра и маса 
2000 тона. Задвижвали го 
две парни турбини по 1000 
конски сили всяка. В 36-те 
си кабинки, с размерите на 

автобус, Колелото 
на Ферис побирало 
2160 човека. За-
въртало се в пълен 
оборот за 20 мину-
ти. След приключ-
ване на изложе-
нието е местено в 
различни градове, 
докато през 1904 
година е разгло-
бено окончателно. 
Междувременно 
обаче, по проект на 
Ферис, през 1897 
г. подобно колело 
е построено н ав-

стрийската столица Виена. 
Съхранено до наши дни, то 
е сред най-големите атрак-
ции на града  От виенското 
колело идва и българско 
наименование на съоръже-
ния от този вид.

Че математиката е ца-
рица на науките, спор няма. 

МатЕМатиКата нЕ ВинаГи Е СКУЧна
А, че с право е наричана 
така, доказва дори малкият 
трик за откриване, само 
с няколко изчисления, на 
колко години е даден човек. 
Уверете се.

Намислете си число 
от 1 до 10. Умножете го 
по 2. Добавете 5. Умноже-
те резултата по 50. Ако 
рожденият ви ден тази 
година е минал, добавете 

1765. Ако още не е минал, 
добавете 1764. От полу-
ченото извадете четири-
те цифри на годината, в 
която сте родени. 

Получихте трици-
френо число ,  нали? 
Първата цифра е чис-
лото,  което си  на -
мислихте в началото. 
Останалите две цифри 
са вашата възраст  

БЪЛГАРСКОТО ВИЕНСКО КОЛЕЛО Е 
ПО-СТАРО ОТ АМЕРИКАНСКОТО

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...

Колелото на Ферис в Чикаго – 1893 г.
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ИЗСЛЕДВАНИЯТА ПОКАЗВАТ, ЧЕ ЖЕНИТЕ ПРЕДПОЧИТАТ ДА СА ПО-СКОРО КРАСИВИ, 
ОТКОЛКОТО УМНИ, ЗАЩОТО МЪЖЕТЕ ВИЖДАТ ПО-ДОБРЕ, ОТКОЛКОТО МИСЛЯТ

ФАКТОР

За 61 години почер-
пи управителят на ПИМ 
инж. Димитър Назъров. 
Преди празненството с 
близките, на 12 декември, 
в спортната зала той по-

кани за празника колеги 
от фирмата, съдружници, 
приятели. 

Трапезата, както и дру-
ги години бе пълна с вкус-
ни мезета и избрани на-
питки. Вината бяха с воде-
щи етикети на „Катаржина 

Естейт”, но отстъпиха 
по интерес на шефското 
домашно. Докато от бу-
тилките доста си останаха 
неизпити, на 5-литровата 
тубичка „Шефско” се видя 
дъното. Че било хуба-
во, категорично заявиха 
познавачи, не се разбра 
само, ще участва ли на 
традиционния конкурс за 
домашни еликсира през 
февруари? Но ще се раз-
бере и това…

Към хубавото червено 
шефът може да добави 
и хубава скара на след-
ващия лов, след като, 
от мениджърската група, 
получи като подарък мо-
билно барбекю. Към него 
колегите добавиха и изис-
кан комплект с водка Grey 

Goose.  Тя се произвеж-
да в провинция Cognac 
– Франция и e една от 
най-класните водки в све-
та.  Печелила е титлата 
„Водка с най-добър вкус” 
на Световното питейно 
първенство World Spirits 
Championship, поясниха 

мениджърите, 
които и минала-
та година изне-
надаха прекия 
си началник с 
оригинален по-
дарък – истин-
ска хайдушка 
пушка.

ФАКТОР

И с т и н -
ски кумгейт 
се завихри 
в ПИМ през 
последните 
два месеца. 
И  д о к а т о 
хасковският 
обществено 
политиче -
ски заглъ-
хна, фирме-
ния в крат-
ки срокове 
н а п р а в и 
по-близки 3 
семейства. 

чен от двамата.
 Младоженецът не 

пести похвали към новия 
колега – роднина: С опита 
от своята сватба и предиш-
ното кумство, защото през 
септември кумува и на 
Стойчо Колев, който сега е 
в София, но дълги  години 
беше в ПИМ, Хубен много 
ни помогна в подготовката. 
С него се познаваме отдав-
на, съквартиранти бяхме, 
докато учихме в Пловдив. 
Човек е на когото може да 
се разчита, затова с Елена 
бяхме категорични – той 
ще е! 

Добър избор, бихме 
казали!  С добавка от 
най-добри пожелания към 
младоженците, кумовете 
и техните кумове и кумци! 
Живи и здрави да са всич-
ки, на хубава челяд да се 
радват, едни други да си 
помагат в живота и винаги 
приятели да бъдат!    

Най-новото е на инж. Ми-
хаил Цонев и избраницата 
му Елена, сключили съюз 
пред Бога и Общината на 
2 декември. За кумове те 
поканиха семейство Ху-
бен и Ваня Киркови, които 
подписаха месец по-ра-
но. Техни свидетели пък 
станаха Тихомир Спасов 
и половинката му Таня. 
Хубен и Тишо са заедно 
в звеното на търговските 
мениджъри, освен това 
членуват в една ловна 
дружинка.  

Мишо е в Конструкти-
вен отдел и не е ловец, но, 
току-виж, станал, привле-

* * *
Съдията към обвиня-

емия:
- Вие ли откраднахте 

преди една седмица буре 
с ракия?

- Да.
- Полицията е намерила 

у вас празно буре. Къде е 
ракията?

- Изпих я.
- Не може за една сед-

мица да сте изпили цяло 
буре с ракия!

- Изпих половината.
- А другата половина 

къде е?
- Продадох я.
- Парите къде са?
- Изпих ги...

* * *
Дебел бизнесмен на въз-

раст се гледа в огледалото. 
После се обръща към лег-
лото, където го чака млада 
красавица:

- Направо не разбирам! 
Как е възможно чак толкова 
да обичаш парите!?

* * *
- Едно бяло Victory. 
- Заповядайте. 
- Е-е-е, пак ли с проказа, 

бе? Няма ли кутия с рак?
* * *

…Три години дядо Ганчо 
разпръскваше химикали за 
унищожение на колорадски 
бръмбари. На четвъртата, 
бръмбарите започнаха да 
му помагат в прибирането 
на картофите.

* * *
- За мен, голямо уиски.
- Момиче! Това е учили-

щен стол!
- Ох, извинете, нещо 

се бях замислила. Сокче, 
моля..

Иванчо се връща от 
училище: 

– Тате, днес имам двой-
ка! 

– Защо така, бе? Какво 
не си научил този път? 

– Напротив всичко си ка-
зах! Учителката пита, какво 
са Слънчев бряг и Плиска 
и аз веднага отговорих: из-
вестни български питиета.

 – Добре де, не ти ли 
мина през ума, че са насе-
лени места?! 

– Абе и на мен ми се 
стори странно в час по 
география да говорим за 
пиене, ама, а, де…

* * *
Клиент в бургаско ка-

фене:
- Ино кафе.
- Нес ли?
- А, не ве, утре… Много 

ясно чи нес!
* * *

- Кажете Госпожо, къде 
са ви шили палтото?

- В Париж.
- Това далеко ли е от 

Хасково?
- На 2 400 километра.
- Гледай ти, какво за-

бутано място, а как само 
шият!

Щатски прокурор пле-
дира за жестока присъда 
над сериен убиец, канибал, 
банков обирджия, телефо-
нен измамник, фалшифи-
катор на пари, брутален 
изнасилвач на монахини и 
монаси, хакер и садист.

– И всичко това е един 
човек! – завършва проку-
рорът.

Притиснат до стената, 
съдията се произнася:

– Тежък момент от прав-
ната история на щата! Про-
изнасям най-страшната 
присъда в моята практика. 
Осъждам Джон Смит на 

принудително заселване в 
България!

– По-добре електри-
чески стол! – изревава 
подсъдимият. - Съдът е 
подкупен!

– За обида към съда 
произнасям втора, вътреш-
на присъда. Освен засел-
ване в България, да се 
занимава и с бизнес там! 

- Това е страшно! Нечо-
вешко е! По-добре газова 
камера! Съдията е бъл-
гарин!

– Потресен съм от тази 
обида, обвиняеми! В моя 
плантаторски род винаги 
е имало славни каубои, 
картоиграчи, робовладелци 
и ценители на уискито. Но 

българи – никога! Произна-
сям трета присъда: 

- Освен със заселване 
и принудително занима-
ние с бизнес, осъждам 
Джон Смит да изтегли 
кредит от българска бан-
ка, с български лихви! 
Подсъдимият се свлича на 
пода със страшен гърч и 
колабира. Съдията: 

- Преди изпълнение на 
присъдите, да се изпрати 
на лечение в България!

* * *
Питат данъчен: 
- Вярно ли е, че под-

купът ви обижда? 
- Да, и колкото е по-ма-

лък, толкова по-силна е 
обидата!

За 61 ГОДини ЧЕРПи на 12-и ШЕФЪт

Пийнал Дядо Коледа 
влиза с торба подаръци в 
детската градина. Присяд-
ва тежко и пита:

– Деца, искате ли по-
даръци?

– Да-а-а-а!
– А ще ми решите ли 

една задачка преди това?
– Да-а-а-а!
– Слушайте: Дядо Ко-

леда носи подаръци в 
десет детски градини за 
една вечер. Във всяка гра-
дина му плащат по 50 лева. 
Колко пари ще вземе тази 

вечер Дядо Коледа?
– 500 лева! 500 лева! 

– викат децата.
Дядо Коледа, ухилен, 

показва среден пръст:
– Ще вземе, дръжки! А 

данъците!?

ХУБЕН КИРКОВ, НА ЧИЙТО БРАК СВИДЕТЕЛСТВА ТИХОМИР 
СПАСОВ, КУМУВА НА НОВОТО СЕМЕЙСТВО ЦОНЕВИ

КУМГЕЙТ СЕ ВИХРИ В ПИМ
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