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3 март - Ден на Свободата.
Да пазим и тачим 

паметта на героите! 
Да бъде и пребъде България!

ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!

Започва регистрацията на отбори за 
третото издание на футболния турнир 
„Фактор в ПИМ”. Тази година датата, 
предлагана от Организационната група е 
22 април – събота. Между Великденските и 
Първомайските празници, тя, вярваме, ще 
стане още един празник за футболисти и 
зрители. Турнирът е част от инициативите 
за десетилетието на вестника и ще даде 
отговор на въпроса ще остане ли в завинаги 
в Първи цех преходната купа или ще украси 
витрината на друг? 

Организационната група е с широко пред-
ставителство. В нея познатите от миналата 
пролет  Димо Димов - Маджарово, Георги Ге-
оргиев – 9 цех, Лъчезар Николов, 2-и, Милен 
Николов, Митко Моллов – 1-ви, Георги Тенев, 
Иван Ангелов, Христо Цветков. Ново име е 
Чавдар Пеев, представител на Заготовъчния 
цех.    

ОСНОВНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА ТУРНИРА 
ОСТАВАТ СЪЩИТЕ:

Място – комплекс „Авеню”, централно 
игрище. 

Съставите – 5 + 1 играча на терена, резерв-
ни – по преценка. 

Смените – неограничени. 
Играта – на малки врати, в две полувреме-

на Х 20 минути.
Отборите могат да се формират по цехове, 

могат да бъдат и смесени. 
Имена – по избор. Цветове на екипа – също. 

Които нямат екип, ще ползват оборотен. 
РЕГИСТРАЦИЯ НА ОТБОРИТЕ – ПРИ 

ИНЖ. ГЕОРГИ ТЕНЕВ, ОФИС – 12 В АДМИ-
НИСТРАТИВНАТА СГРАДА.

Краен срок – 13 април, четвъртък.
Тимът победител печели преходната 

купа на в. „Фактор”, купа за първенец в тур-
нира и парична премия. 

Отличени ще бъдат голмайсторът, 
най-техничният състезател и най-добрият 
вратар. За всички участници – специални 
грамоти.  

Време за тренировки има, нека победят 
най-добрите!

ФАКТОР

Нови и утвърдени свои 
разработки представи ПИМ 
и на тазгодишния форум за 
винарство, агробизнес, хра-
ни и напитки в пловдивския 
Панаирен град. Участието 
за трети път бе в две палати 
- 10-а, на производителите 
на винарско оборудване 
и 2-а, на пчелари и фир-

С НОВИ И УТВЪРДЕНИ ИЗДЕЛИЯ 
СЕ ПРЕДСТАВИ КОМПАНИЯТА НА 
ВИНАРИЯ – АГРА

700 ФИРМИ ОТ 33 СТРАНИ СЪБРА ИЗЛОЖЕНИЕТО 
В ПЛОВДИВСКИЯ ПАНАИРЕН ГРАД  
ми от преработвателния 
бранш. Интерес клиентите 
проявиха и към двата щан-
да, твърдят посрещали ги 
колеги. Очаквано, като се 
има пред вид реномето на 
компанията и традицията 
на изложения да се пред-
ставят иновативни, наред 
с изпитани в практиката 
разработки. Сред утвърде-
ните, действащи в много 

предприятия, бе техниката 
за млекопреработватели – 
сирениноизготвител с обем 
1 тон, приемен съд за мляко 
– 2000 л., пастьоризатор за 
сирене и кашкавал. 

В десетки предприятия 
у нас и в чужбина работят 
и две от представените 
винарски съоръжения – 
съдът за съхранение 2 в 
1, с общ обем 8 куб. метра 

и ферментаторът с форма 
на каца. Новост е фер-
ментаторът „Орбитал”, с 
елипсовидни дъна и корпус, 
разработен и представен за 
първи път. /Повече за него 
на стр. 2/. Той определено 
предизвика внимание и 
интерес у досегашни и по-
тенциални клиенти на ПИМ.

На стр. 2

ДА ВИ ДОНЕСЕ КЪСМЕТ
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РАЗРАБОТЕНО ОТ ПИМ

ФАКТОР
Отчет от Грузия, във 

Фейсбук, направи Димитър 
Петров, който заедно със 
Златко Стаматов, Пламен 
Захариев и Тони Кирилов 
имат задача да изградят 
серия 140-кубикови съдове 
за вино. Вечерта на втория 
ден след пристигането, той 
публикува снимка на започ-
натото първо съоръжение. 
До края на март съдовете 
трябва да станат 8. 

Напредва работата и на 
първите заминали за кав-
казката република. От яну-
ари там са Росен Димчев, 
с Георги Русинов, Пенко 
Павлов, Йордан Иванчев. 
До края на февруари те 

трябва да приключат с из-
граждането на съоръжения 
с обем 150 куб. м. и да про-
дължат на друг обект.  

Предстои, тази седми-
ца, заминаване и на трети 
група. Тя ще е най-много-
бройна – от 8 човека, с ръ-
ководител Георги Ангелов.  
В един от големите винпро-
ми на страната те трябва 
да започнат изграждането 
на 60 съда, по 100 куб. м. 
всеки. Че ще се справят, 
няма съмнение. И Ангелов, 
и ядрото на групата са хора, 
доказали,  че на тях може 
да се разчита. Надяваме 
се само да споделят като 
Митко моменти от работния 
делник.   

ФАКТОР

И тази година съдове от 
ПИМ пътуват през океана. 
Винари от САЩ отново се 
доверяват на компанията 
за преработка на гроздо-
вата си продукция. Част 
от изделията, изработени 
от бригадата на Светлин 
Симеонов, вече заминаха 
с контейнер през океана. 
Те са ферментатори тип 
„ДиЯн” с обем 11,5 куб. м. 
Останалите съоръжения 
по заявката от представи-

ФАКТОР

В рубриката за нови 
и утвърдени изделия от 
производствената гама на 
ПИМ, представяме този път 
линията за производство на 
сирене тип „Халуми”. То е 
вид, произвеждан в Кипър, 
основно от козе мляко, но 
може да бъде и от смес с 
овче или краве, с добавяне 
на подправки. „Халуми” 
се консумира, най-вече с 
топлинна обработка. 

Линия за производство 
на „Халуми” ПИМ разработ-
ва през 2015 година. Дело 
е, изцяло, на конструктори 

ЛИНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ХАЛУМИ

от фирмата. Първата по-
ръчка е от клиент от роди-
ната на продукта – Кипър. 
Интерес проявяват и други 
млекопреработватели. 

Технологичният процес 
започва със зареждане на 

млечната суровина, която 
се подсирва в сирениноиз-
готвител. Следва отделяне 
на суроватката и дренира-
не. Пресова се и се изва-
рява. Последните процеси 
са зреене и съхранение. 

Процесите са подобни на 
процесите при приготвяне 
на други полутвърди сире-
на. Специфични са част от 
модулите на линията, съо-
бразени със спецификата 
на самия продукт. 

Линията за „Халуми” на 
ПИМ е с производителност 
3000 литра мляко на цикъл, 
като циклите могат да са 
няколко на ден. Може да 
се увеличава и капаците-
тът, според желанието на 
клиента. Производството се 
осъществява в оптимални 
срокове, също и монтажът, 
извършван от специалисти 
на дружеството.   

Изделието по което Пламен Стоянов 
работи, вече е в САЩ  

КЪМ САЩ И В 
ДРУГИ ПОСОКИ

ФАКТОР

Проверено в края на 
март ще бъде действието 
на Системата за управле-
ние на качеството /СУК/ в 
дружеството, информира 
отговорният за това инж. 
Ивайло Гочев. Одитът е 
първи след въвеждането 
на последната версия на 
стандарта ISO 9001 – 2015. 
Ще се проведе в рамките 

ОДИТ ПО СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО В КРАЯ НА МЕСЕЦ МАРТ

на един 
ден. За 
такъв е 
н а с р о -
ч е н  2 0 
м а р т 
– поне-
делник. 
П р о в е -
р я в а щ 
ще бъде 
с т а р -

шият одитор в сертифици-

ращата организация LRQA 
Димитър Кулин. 

Проверката ще обхване 
действието на Система-
та в I, II и III цех, плюс 
рутинния документален 
контрол в дружеството. 
Инспектирано обаче ще 
бъде и състоянието на 
новите положения – ана-
лиз на риска и контекст 
на организацията, според 
изискванията на ISO 9001 

ОТЧЕТ ОТ ГРУЗИЯ

телите на ПИМ в САЩ бяха 
подготвени във Втори цех 
и също очакват транспорт. 
Във Втори цех изработват 
и ферментотори с пнев-
моцилиндри за Германия. 
Наред с тях компанията 
експортира изделия за ру-
мънски, грузински, маке-
донски, сръбски, гръцки, 
български предприятия. 
Подготвят се, също, заго-
товки за започналото вече 
изграждане на съоръжения 
в Грузия, Румъния и плани-
рания проект в Узбекистан. 

– 2015. В цеховете ще се 
проверява действието на 
процедурите по стандар-
та - приемане на поръчки, 
проследимост, водене на 
дневници за инструмен-
ти, апарати, съоръжения. 
Добре е началниците на 
трите цеха, а и останалите 
колеги, в обхвата на одита 
да се подготвят своевре-
менно, препоръчва инж. 
Гочев. 

инж. Ивайло 
Гочев

От стр. 1

Изложенията в Панаир-
ния град се оказаха, тази 
година, атрактивни за много 
повече изложители от пре-
ди.  С рекорд от дебютанти, 
според организаторите, е 
стартирал мегафорумът в 
Пловдив. 25% от фирми-
те-участници са били тук за 
първи път. Представилите 
се, пък общо са били над 
700 от 33 държави.

Съчетанието от изложе-
ния дава шанс продуктите 
да стигнат до по-широк 
кръг потребители и повече 
възможности за контакти, 
изтъкна служебният ми-
нистър на земеделието и 

храните проф. д-р Христо 
Бозуков, преди да пререже 

С НОВИ И УТВЪРДЕНИ ИЗДЕЛИЯ СЕ ПРЕДСТАВИ...

Служебният министър проф. д-р Христо Бозуков 
откри голямото изложение в Панаирния град 

лентата за откриване на 
форума. 

Засилваме връзката 
между науката и бизнеса, 
затова и тази година Сел-
скостопанската академия е 
силно представена, добави 
той. На отриването при-
съства и заместник-минис-
търът на икономиката Лъ-
чезар Борисов. Значението 
на международните излож-
би „Агра“, „БиоАгра“, „Вина-
рия“, „Фудтех“ и „Хорека“ е 
важно и за утвърждаването 
на Пловдив като търсена 
дестинация за събитиен и 
културен туризъм, подчерта 
в поздравителен адрес ми-
нистърът на туризма Стела 
Балтова.

Още за „Винария” и 
„Агра” – на стр. 4     

ЩАСТЛИВИ В МРЕЖАТА
Допълваме с добавка, 

рубриката „В мрежата”. Защо-
то са уловени само щастливи 
мигове. Все с деца. Макар 
на първата снимка да няма, 
Божидар и Гергана от мина-
лата седмица са щастливи с 
мъжка рожба. Юнакът, надя-
ваме се, в следващия брой 
вече да е на кадър. В ръце с 
него, Божидар сигурно ще е 
така щастлив, както Пламен, 
с малката си дъщеричка. И 
Венелин с дъщеричката си, 
макар и по-голяма. Или Ро-
сен, с по-малката от своите 
две… Децата са щастие и за 
родителите, и за техните ро-
дители. Не е ли така? Вижте 
Краси с малката внучка и 
Сашо с порасналите внуци. 
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НОВО ОТ ПИМ

Светослав ЦЕКОВ
С дебюта на „Винария” 

в Пловдив, най-новото из-
делие в производствената 
гама на ПИМ напълно оп-
равда наименованието си. 
„Орбитал” е универсален 
ферментатор с много екс-
три, за хубаво вино и ле-
кота при правенето му.  За 
корпуса конструкторът инж. 
Пламен Петров е използ-
вал елипсовидна форма, 
позволяваща пестене на 

място, без нарушаване на 
функционалността. Обемът 
на прототипа е 5,7 куб. м., 
а технологията позволява 
той да бъде увеличен до 
10 куб. м. Съоръжението 
не е предназначено за го-
леми предприятия, а за 
малки изби, акцентиращи 
на висококачествени вина, 
конкретизира инж. Петров.

„Орбитал” е снабден със 
стандартното оборудване 
за ферментатор, плюс из-

важдащ механизъм и об-
ливащо устройство. Може 
да се комбинира и с пнев-
матична преса за притис-
кане на материала. Много  
удобен е за розе, тъй като 
позволява бързо, лесно ва-
дене на джибрите, в необ-
ходимия момент. Отвътре 
повърхността на корпуса е 
огледална, отвън – марми-
рана, което, освен добра 
функционалност, придава 
ефектен вид на изделието, 

ОРБИТАЛ ОПРАВДАВА ИМЕТО СИ

Милен Евтимов, Петко Колев и Расим Махмудов са 
доволни от работата си по поредните панаирни из-

делия. Тяхна направа са 8-кубиковият съд, представен 
в Солун и 5-кубиковият ферментатор, привличал ви-
нари на „БеоВин” в Белград, седмица преди „Детроп”       

      Ясен ДИМОВ

С участие и на изложе-
ние в Солун продължава 
пролетния си панаирен 
тур ПИМ. След „Еномак” в 
Испания, „Винария – Агра” 
– България и „БеоВин” 
в столицата на Сърбия, 
дружеството участва и на 
Detrop Oenos в Гърция. 
Участието тук не е първо, 

допълва конструкторът. 
А защо ”Орбитал”? От-

говорът на този въпрос 
е оригинален, колкото и 
замисъла. Елипсовидно-
то тяло кореспондира с 
орбитите на планетите, 
елипсовидни по закона за 
всеобщото привличане. С 
формата и възможностите 
си, новият ферментатор 
също трябва да привлича 
клиенти. И ще го прави, 
уверен е инж. Петров.  

ХУБЕН КИРКОВ
СЛЕД „ЕНОМАК”

 

ФАКТОР
Силен и посещаван се 

оказа панаирът в испанския 
град Сарагоса. На общия 
фон, нашето представяне 
също бе на ниво. Компани-
ята се радваше на интерес 
не само от испански, но и 
от френски, италиански, 
германски винари. 

Дойдохме си с една 
мостра по-малко. Получи-
хме и много запитвания, 
на които тепърва ще отго-
варяме с оферти. Това спо-
дели след завръщането от 
изложението „Еномак”- за 
вино и винарска техника, 
инж. Хубен Кирков, пред-
ставител на ПИМ. С него 
на щанда бяха търговският 
мениджър инж. Тихомир 
Спасов и партньорът ни 
в Испания – Маркос Руиз 
Рубио. Официален пред-
ставител на ПИМ той е от 
началото на тази година и 
за първи път бе на панаир-
ния щанд. 

Като илюстрация за 
производство на качест-
вено изработени, модерни 
и функционални съоръже-

ПРЕДСТАВИТЕЛ ВЕЧЕ 
И В ИСПАНИЯ ИМА ПИМ

ния, на „Еномак” показа-
хме иновативния 2-куби-
ков ферментатор с овална 
форма, познат като „Яйце” 
и ферментатор за бели 
вина с обем 1 куб. м. Вто-
рият бе купен веднага, а 
първият привлече интереса 
на много посетители, макар 
да го върнахме, коментира 
инж. Кирков. 

Той е убеден, че с офи-
циалния, вече, представи-
тел на ПИМ на Иберийския 
полуостров, контрактите с 
местни винари ще станат 
повече и по-чести. Интерес 
към продукцията ни има. 
Стоим добре на пазара, 
както с разнообразието от 
изделия, така със съот-
ношението цена – качест-
во. В Испания отзивите за 
компанията са добри. Ос-
вен поръчките за отделни 
съоръжения, оборудвахме 
и винарско предприятие, 
преди време. Собственикът 
остана доволен, препоръч-
ва ни на колеги. Надявам се 
занапред да изпълняваме 
повече подобни проекти, 
допълни Хубен Кирков.  

Хубен Кирков, Тихомир Спасов и Маркос Рубио /вляво/ 
на панаирния щанд в Сарагоса 

В последния въз-
можен момент бе за-
вършен, за панаира в 
Пловдив, елипсовидни-
ят ферментатор. За-
дачата се падна на 
бригадата на Веселин 
Йорданов от I цех, коя-
то вложи цялото си 
майсторство в напра-
вата. И успя. Първата 
снимка е направена 2 
дни преди откриване-
то на форума, където 
изделието дебютира, 
втората и третата 
са от ранния следобед 
на следващия ден. Инж. 
Петров много често 
бе с момчетата, за 
да е точно всичко до 
най-малкия детайл. 
Е, получи се. На па-
наирния щанд (снимка 
4) „Орбитал” оправда 
името си. 

но в последните години 
предпочитани в страната 
са били други изложения. 
Сега традицията се въз-
становява.  

Панаирът започва на 
3-ти и продължава до 6 
март. ПИМ ще се предста-
вя от гръцкия си партньор 

Панайотис Пориазис и 
началника на търговското 
направление инж. Желяз-
ко Андонов. Те ще запоз-
нават посетителите на 
щанда възможностите и 
производствената гама на 
предприятието. А доказа-
телства за качеството ще 

има до тях. За мостри на 
„Детроп” са определени 
елегантен и функциона-
лен 8-кубиков съд 2 в 1 
(вдясно на снимката), ова-
лен ферментатор „Яйце”, 
3-кубиков с форма на каца 
и ферментатор тип „ДиЯн” 
– 13 куб. м.  

НА DETROP OENOS ПРОДЪЛЖАВА 
ПРОЛЕТНИЯТ ПАНАИРЕН ТУР

1 2

3 4
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ФАКТОР

24-ма дегустатори от 
страната и чужбина оценя-
ваха най-добрите вина на 
„Винария 2017“. Петнадесет 
от тях са членове на Съюза 
на енолозите в България, 
партньор на Националната 
лозаро-винарска камара в 
организацията на конкурса. 
Тази година има по-голямо 
разнообразие от дегуста-
тори, с натрупан междуна-
роден опит. „По този начин, 
мисля, комисията ще бъде 
доста по-качествена“, ко-
ментира в аванс предсе-
дателят на СЕБ Станимир 
Стоянов, който за 8 поредна 
година участва в журито. 
Той посочи, че петима от 
членовете на международ-
ната комисия са носители на 
приза „Енолог на годината“ – 
Десислава Байчева, Надеж-
да Дюлгерска, Екатерина 
Гаргова, Стоян Стоянов и 
Тихомир Трифонов, което е 
още едно доказателство за 
високия професионализъм 

ФАКТОР 
от ECON.BG 

След като България 
отдавна загуби руския 
пазар за повечето тра-
диционно изнасяни там 
продукти, сред които и 
виното, сега основните 
количества от напитка-
та са се насочили към 
Полша и Австралия, от 
пазарите извън ЕС. Това 
показват данните на На-
ционалния статистически 
институт (НСИ) за пе-
риода 2011 - 2015 г.

През тези години за 
Полша са изнесени мал-
ко над 70 млн. л, близо 
30 млн. л са отишли на 
румънския пазар и близо 
20 млн. л - за Чехия.

Извън ЕС България 
е изнесла през периода 
най-много вино за Ав-
стралия - около 65 млн. л, 
Азербайджан и Албания 
- по под 2 млн. л.

В периода 2011 - 2015 
г. основните страни, от 
които България е вна-
сяла вино, са Италия, 
Франция и Испания.

Вносът от страни из-
вън ЕС е основно от Чили 
- близо 1.6 млн. л, от Нова 
Зеландия - малко над 800 
хил. л, и Македония - бли-
зо 800 хил. л.

Данните за десетте 
месеца на 2016 г. рисуват 
малко по-различна кар-
тина. Износът в рамките 
на ЕС е най-много отново 
за Полша, следвана от 
Швеция и Великобрита-
ния. Извън общността 
най-голямо количество е 
изнесено за Русия - 1.2 
млн. л, Китай - малко 
под 400 хил. л, и Япония 
- малко над 200 хил. л.

Вносът в рамките на 

ФАКТОР

6 български вина бяха 
удостоени с голямата на-
града „Златен ритон” от 
конкурсната комисия.

За най-добро бяло 
вино от последна реколта 
бе обявено „Кабиле Шар-
доне/Совиньон блан“ на 
„Вила Ямбол“ ЕАД. 

ФАКТОР
Сорт с пъпеши по 6 ки-

лограма бе представен за 
първи път на тазгодишната 
Международната селско-
стопанска изложба „Агра 
2017“. „Лидер  F1” дава до 8 
тона от декар, а плодовете 
са сочни, с лек приятен аро-
мат, твърдят изложителите 
от „Агроделта селект“.

Над 30 новости, освен 
тази, показа форумът  в 
пловдивския Панаирен 
град. Голяма част от ино-
вациите бяха в областта на 
растениевъдството.

Интерес сред посетите-

ЕС идва основно от Ис-
пания - 2 млн. л, Италия 
- малко над 1.5 млн. л, 
и Франция - малко над 
500 хил. л. Извън ЕС 
България е внасяла вина 
основно от Молдова - 
около 350 хил. л, Нова 
Зеландия - близо 250 хил. 
л, и Чили - малко над 200 
хил. л.

Общо за периода из-
носът е 22.6 млн. л за 
46.2 млн. лв. По-голямата 
част от него е за страните 
от ЕС - общо 20 млн. л за 
36 млн. лв. За трети стра-
ни са отишли 2.6 млн. л 
за 10.4 млн. лв.

Вносът за януари - 
октомври 2016 г. е 6.2 
млн. л за 24.7 млн. лв. 
Конкретно от страните от 
ЕС са внесени 5.2 млн. л 
за 19.9 млн. лв. От трети 
страни вносът е почти 1 
млн. л за 4.7 млн. лв.

По данни на статисти-
ката през 2015 г. засетите 
с лозя площи в България 
са били близо 60 хил. 
хектара, а 204 предпри-
ятия са произвеждали 
напитката. През 12-те 
месеца са произведени 
136.6 млн. л вино, като 
в сектора са били заети 
общо 3500 души.

През 2015 г. е имало 
2310 обекта за продажба 
на алкохол. Средната 
цена на бутилирано бяло 
трапезно вино е била 
2.28 лв. за бутилка от 
750 мл. Бутилирано сухо 
червено марково вино е 
струвало средно 6.29 лв. 
за същото количество.

Средно потребление-
то е било 4.6 л на човек 
за годината. Домакинство 
е купувало средно 5.7 л 
вино за средно 4.03 лв.

лите предизвика 
първата българ-
ска технология 
за биологично 
производство на 
малини, разрабо-
тена от  Институ-
та по земеделие 
в Кюстендил. В 
прилагането й се 
използват еко-
логично чисти 
методи за контрол на вре-
дителите преди създаване 
на насаждения. Така се 
намалява употребата на 
химически препарати.

Производителите на 

цветя също видяха новости 
– култивирани, доскоро 
само диворастящи видове. 
Технологиите за отглежда-
не на гърлица, гипсофила 
и змийска трева предложи  
Институтът по декоративни 
растения в София.

Съоръжение за размно-
жаване на пауловния – дър-
во, използвано за промиш-
лен добив на дървесина, 
биомаса, етанол, фураж и 
хартия, пък е разработено 
в Института „Н. Пушкаров“. 
Разработката  е  световна 
новост с висок икономиче-
ски ефект, твърдят от там.

Иновация от световен 
мащаб е и царевичният 

КАУНИ ГИГАНТИ ПРЕДСТАВИ НА 
„АГРА” БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ

 6 КИЛОГРАМА ПЪПЕШ И 8 ТОНА ОТ ДЕКАР 
В ПОТЕНЦИАЛА НА СОРТА „ЛИДЕР F 1” 

хибрид  Optimum Aquamax, 
който може да се приспо-
собява към различни кли-
матични условия и дава с 
10 - 12% по-високи добиви. 
Сортът демонстрира “Пио-
нер семена България“. 

Новост с роден знак 
е и сусамът „Невена“ за 
механизирано отглеждане. 
Създаден е от Института 
по растителни генетични 
ресурси в Садово, предста-
вил и пшеницата „Гинра“, 
отличаваща се с голям 
потенциал за добиви и  
устойчивост  на болести.

Посетителите на „Агра 
2017“ видяха също ма-
шини от известни марки, 
инвентар и материали за 
земеделието и животно-
въдството, торове и препа-
рати за растителна защита, 
услуги и софтуер, както и 
специализираната изложба 
„БиоАгра“. Паралелно се 
организира изложение за 
пчеларство „Апи България“. 
Трите прояви са част от 
мегафорума за агробизнес, 
вино, храни и туризъм. 

на дегустаторите. 
Освен това деветима от 

тях бяха и част от журито 
на престижния винен фо-
рум Concours Mondial de 
Bruxelles, който за първи път 
се проведе в България през 
2016 г. „И това е още един 
фактор, който потвържда-
ва високия авторитет на 
българските енолози, които 
са на световно ниво и са 
професионалистите, увери 
Станимир Стоянов. Той до-
пълни, че сред дегустатори-
те отново има чуждестранни 
енолози. Сред тях са вино 
блогърът Пол Капуто от 
Англия, Пол Демюлнер от 
Франция, част от екипа на 
организацията „The Wine 
Mosaic“, специализирана в 
сектора на виното от Сре-
диземноморието, и редак-
торът на най-престижното 
винено списание в Чехия 
„Вино и дегустация“ Михал 
Шетка. Председател на 
международното жури бе 
д-р Димитър Гайдарски.

Възроденият преди 5 

години Международен кон-
курс за вина, ракии и винено 
бренди се проведе според 
правилата и критериите 
на най-авторитетните кон-
курси по света.  Целта му е 
да осигури възможност за 
международно признание 
на участващите произво-
дители. „Изискванията по 
оценяване на пробите вино 
и тази година са изцяло 
съобразени със стандар-
тите на Международната 
организация по лозата и 
виното OIV, със 100-бал-
ната система и нейния де-
густационен лист“, посочи 

Станимир Стоянов. „По този 
начин се опитваме да има-
ме по-голяма обективност и 
да ползваме система, която 
е световно призната и по 
която работят голяма част 
от световните конкурси“, 
допълни той.

Международните де-
густации, организирани от 
Националната лозаро-ви-
нарска камара и Съюза 
на енолозите в България 
с подкрепата на Межуна-
роден панаир Пловдив се 
проведоха от 19 до 21 фев-
руари в парк-хотел „Санкт 
Петербург“.

Сред белите по-стари 
реколти същото отличие 
получи „Шардоне Елено-
во“ на „Едоардо Миролио“ 

В категория „Розови 
сортови и купажни вина от 
последна реколта“ вине-
ния „Оскар“ грабна “Gradn 
Prix Golden Rhithm Розе“ 
на „Черноморско злато“ 
АД. 

„Златен ритон“ за пър-
ви път спечели и винар-
ска изба „Оряховица“ за 
розе от по-стари реколти 
„Gaetan” 

При червените вина 
от последна реколта фа-
ворит стана виното „Villa 
Marvella Каберне Фран“ 
на „Черноморско злато“ 
АД. 

ИЗЯВЕНИ ДЕГУСТАТОРИ ОЦЕНЯХА ЕЛИКСИРИТЕ 
НА „ВИНАРИЯ”

ЗЛАТНИ РИТОНИ ЗА 6 БЪЛГАРСКИ ВИНА
При по-старите ре-

колти призът отиде при 
„Rubaiyat red blend“ на 
„Винекс Преслав“.

„Златна фиала“  за 
най-добра ракия пък по-
лучи  изпълнителният 
директор на „Винпром 
П е ще р а “  А Д  П л а м е н 
Байков, за гроздовата 
„Пещерска мускатова“. 

СТАТИСТИКАТА - ЗА НАПИТКАТА

РОДНОТО ВИНО
НАй-ИЗНАСЯНО 
 В ПОЛША

Макар и не енолози, колегите Пламен Цанев и 
Тошко Тодев също оцениха продуктите на „Винария“

•

•

•
•

• •

•

http://econ.bg/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B0_l.a_i.736536_at.11.html
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ДОРИ РАЗСЕКРЕТЕНИ РАЗРАБОТКИ КАРАТ ЗАПАЗНИТЕ 
ЕКСПЕРТИ ВНИМАТЕЛНО ДА СЛЕДЯТ НОВОСТИТЕ ТУК  

РУСКИ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ОРЪЖИЯ

ИНТЕРФАКТОР
от HICOMM.BG

На фона на днешните политически събития по све-
та, Русия всепризнато остава една от най-значимите 
военни сили. Главно заради непрестанните иновации 
във военната промишленост. За броени години руската 
държава значително увеличи разходите си за разработ-
ки от секретен характер и харчи невероятни суми за 
танкове, подводници и супермодерни самолети.

Според доклад на института International Pease 
Research в Стокхолм, руските военни само за 10 години 
почти са удвоили финансите за разработка и внедрява-
не на нови оръжия. И това на фона на дългогодишните 
традиции в тази област, характерни за бившия кому-
нистически колос.

Някои от новите технически постижения карат 
западните експерти много внимателно да следят 
развоя на оръжейните новости тук. С право. Ето как-
во постигнат руските военни разработчици, като се 
има предвид, че говорим за разсекретени оръжия, а не 
за онези, които никой, извън малцината посветени, не 
познава. Те, вероятно са още по-страховити.

СУПЕРТАНКЪТ Т-14 АРМАТА

Един от най-новите, супермодерни и автоматизирани 
танкове Т-14 Армата предизвиква доста вълнения сред 
западните експерти. Причината е, че тази супермашина 
представя сериозни технологични постижения спрямо 
използваните, към момента, конкуренти в НАТО. Армата е 
първият сериен танк, трето поколение, в света, с необита-
ем боен купол, оборудван с бронекапсула за екипажа. За 
пръв път в него е поставен и радар от пето поколение, а 
системата за управление на огъня може самостоятелно да 
унищожава цели в обхват до 100 километра! Това поставя 
основите на бъдещата възможност бойната машина да 
бъде напълно автоматизирана, без хора на борда.

 Бронята му осигурява защита от всички съществува-
щи, към момента, противотанкови снаряди и гранатомети. 
Активната система, наречена APS (Afghanit actve protection 
system) може да прихваща и отблъсква атакуващи снаряди 
със скорост от Mach 5.0. Освен това смущава насочващите 
сигнали на противниковия танк и го принуждава да пропу-
ска целите си. Всичко това от технологична гледна точка 
е по-иновативно от вградените системи в конкурентните 
американски танкове.

Двигателят на Т-14 Армата е 4-тактов, X-образен с 
1500 конски сили мощност. Управлението и воденето на 
машината прилича на видеоигра за екипажа. На всичко 
отгоре супертанкът притежава огнева мощ, която буквал-
но засрамваща аналозите на НАТО. Основното оръдие, 
означено като 2А82-1М представлява 125-милиметрово 
гладкоцевно оръдие, способно да изстрелва между 10 и 
12 снаряда в минута. Самата кула пък е направена така, 
че позволява смяна и с още по-мощно – 154-милиметрово. 

ИЗТРЕБИТЕЛЯТ СУ Т-50
Още през 2010 година военни експерти се убеждават 

в невероятните възможности на самолета. Интересното 
е, че той се разработва съвместно с индийски военни 
експерти, като включва стелт възможности, достига високи 
скорости и невероятна маневреност. Су Т-50 е най-добре 
оборудваният самостоятелен свръхзвуков изтребител, 
конструиран до момента от руските специалисти. Той 
има обхват на действие от около 1500 километра при 
свръхзвукови скорости и цели 3500 километра в дозву-
ковите скорости. 

Животоподдържащата система на изтребителя под-
държа маневриране с претоварвания до 9G за периоди 
до 30 секунди, което също е забележително. Специалният 
костюм на пилота, който изравнява частично налягане-
то (VKK-17), позволява в случай на нужда катапултиранеи 

дори на 23 километра височина.
Технологиите, въведени в Т-50, са впечатляващи. За 

около ¼ от всички елементи в самолета са използвани 
композитни материали (70% от повърхността), което 
значително намалява теглото му. Всяка отделна „плочка“, 
съставляваща корпуса е така разположена и изчислена, че 
минимизира отражението на радарните сигнали, а повърх-
ността е от материали, абсорбиращи същите тези сигнали. 
Всичко това прави самолета много труден за засичане.

Високи технологии в изобилие са внедрени и в пи-
лотската кабина. Едно от големите руски постижения 
през годините е вграденият в шлема визьор с добавена 
реалност. И макар кабината да е отрупана с LCD екрани, 
пилотите получават най-критичната информация директно 
на дисплеи, вградени в шлема. Дори управлението на 
насочващите ракети може да се извършва само с поглед. 
Подобни системи има и в натовските самолети, но руските, 
в комбинация с всичко останало, се приемат като доста 
по-напреднали.

Двигателите на Т-50 са два, от тип Saturn 117, спо-
собни да произвеждат векторна задвижваща тяга във 
всички ротационни оси на самолета. Това позволява 
на летателната машина да достига скорости от Mach 
2.0, съчетани с невероятна въздушна маневреност, поз-
воляваща промяна на позицията от хоризонтална във 
вертикална и обратно, без да се променя височината. 
Моделите на Су Т-50, които ще се произвеждат след 
2020 година, ще използват дори още по-мощни двигатели. 
Все пак надежда за някакво съревнование тук има. Аме-
риканският F-22 Raptor донякъде съперничи на Т-50, дори 
е по-невидим от него и може да носи повече ракети (до 
6, спрямо 4-те ракети които руският може да зарежда). 
Затова пък маневреността му е по-малка и само двуос-
на, което спрямо триизмерните векторни двигатели на 
конкурента е минус.

 
РАКЕТНИЯТ КОМПЛЕКС ТОПОЛ-МР 

(РС-24 ЯРС)

Един от най-страховитите руски ъпгрейди след края 
на Студената война, термоядрено оръжие с редица 
нововъведения. Това са мощните междуконтинентални 
балистични ракети ICBM.

РС-24 Ярс, както е руското название на тези ракети, 
са представени официално на парада на победата през 
2015 година в Москва. За пръв път са тествани през 2007 
година, а на въоръжение са от 2010-а. Всяка една такава 
ракета е мобилна, превозвана от движеща се платформа 
и е с дължина 20,9 метра.

Диаметърът е 2 метра, теглото почти 50 тона. Могат 
да носят 10 независимо насочвани 150 до 200 килотона 
бойни глави, създадени да заблуждават антиракетните 
системи на противника. Скоростта на изстреляната ра-
кета достига Mach 20 (24 500 км/ч.), което дава нищожно 
време за реакция, преди достигане на целта. Сумарната 
мощност на само една ракета е 2000 килотона (за срав-
нение бомбата, унищожила Хирошима през 1945 година, 

е с мощ 13 килотона тротилов еквивалент)!
РС-24 Ярс има обхват между 2000 и 10 500 километра, 

като практически може да поразява цели навсякъде по 
света при добро разположение. Индивидуалните бойни 
глави, според специалисти, имат толкова висока степен 
на точност, че могат да се взривят с отклонение от едва 
250 метра от зададената позиция.

Но не всички страховити руски ракети са монтирани 
на подвижни платформи. Мощни ядрени ракети са на 
въоръжение на борда на супермодерни ядрени подвод-
ници, а ново поколение от тях скоро, според информации,  
ще бъде монтирано на подводници от клас „Борей“, като 
„Александър Невски“. До 2020 година Русия предвижда да 
въведе на въоръжение 8 такива подводни ракетоносеца. 
Всеки с по 16 от новите ракети RSM-56 Булава, снабдени 
с по10 независимо насочвани 150 килотонни бойни глави! 
Всяка Булава има обхват от 8000 километра, по-малко от 
РС-24 Ярс, но предимството е, че подводниците, които ги 
носят, могат невидимо да се локализират много по-близо 
до целите, отколкото сухопътните комплекси.

ЛЕТЯЩИЯТ УНИЩОЖИТЕЛ MI-28NM 
NIGHT HUNTER 

Въведеният на въоръжение в руската армия през 2006 
година хеликоптер Ми-28 Havoc тази година ще получи 
нова модификация – Mi-28NM Night Hunter, унищожител 
от 5-о поколение.

Основното оръжие на борда е автоматизираната 
30-милиметрова картечница „Шипунов 2А42“. Тя може 
да изстрелва 800 патрона в минута, ефективни, за леко 
бронирана техника, на разстояние километър и половина. 
Обхватът за небронирани обекти е 4000 метра.

Новият хеликоптер е оборудван и с 8 насочващи 
се ракети „Атака 9М120“ на всяко едно от двете крила. 
Еквивалентът на една ракета е 7,2 килограма тротил. 
Това оръжие може да унищожава всякакви танкове. За 
поразяване на други цели хеликоптерът разполага и с по 
20 ракети S-8 на всяко крило.

Технологичните подобрения на Ми-28 Night 
Hunter включват нов 360-градусов радар, антизаглуша-
ваща технология, иновативна система за насочване на 
ракетите. Новите типове ротори за перките повишават 
скоростта му до 600 км/ч. Освен това хеликоптерът е 
разработен така, че да споделя и синхронизира бойните 
си дейности с безпилотни дронове около него.
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16 колеги разделиха 
наградите в двата конкурса, 
традиционно организиран 
от ПИМ за Трифон Зарезан. 
А призовете никак не бяха 
малко – 3Х4 в кулинарния 
конкурс и 2Х3+2 във винар-
ския, с общ награден фонд 
3300 лв. Без да се брои 
Голямата награда – фер-
ментатор за най-добрия 
майстор на червено вино. 
Спечели го колежката Ата-
наска Ванева, която мина-
лата година бе начело при 
белите вина. Атанаска спе-
чели и още един приз – за 
най-вкусен и красив десерт. 
Такъв се оказа Бутиковата 
торта, впечатлила не само 
журито с вида и вкуса си. 

Миналогодишният ви-
нар № 1 в ПИМ – Димитър 
Ванев, сега се задоволи 
с първо място при черве-
ните еликсири. Но, като 
утешение, допълни го и с 
трето при белите и розови 
вина. Там победител е Боян 
Тинчев.   

Пред строгата, но спра-
ведлива комисии във вине-
ния конкурс бяха предста-
вени 26 питейни продукта 
– 20 червени и 6 бели. За 
дегустаторите подредбата 
се оказа нелека. На Лало 
Гешев и Методи Джаков бе 
нужно време почти до за-
почване на тържеството, да 
приключат с отпиванията и 
да излязат със справедливо 
решение. 

Не  по-лек а ,  мак ар 

16 КОЛЕГИ РАЗДЕЛИХА НАГРАДИТЕ НА ТРИФОН 
ЗАРЕЗАНСКИЯ  КОНКУРС, ЕКСПОНАТИТЕ - 160

по-бързо свършена, се ока-
за работата на кулинарното 
жури. Но опитните техно-
лози пак се справиха с по-
знатия от предни конкурси 
професионализъм. Посо-
чиха наистина най-добрите 
от представените общо 21 
експоната. Но, че всички са 
били вкусни показа малко 
по-късно Голямото жури, 
заело цялата столова. Ми-
нути след започване на 
тържеството блок-масата 
с мостри бе наполовина 
опразнена, след още малко 
време – съвсем. 

Повече беше нужно да 
се видят дъната на експона-
тите във винарския конкурс. 
Както се знае, за участие в 
него се изисква проба не 
по-малка от 5 л. така че, 
Голямото жури малко се 
позабави с пълната дегус-
тация, но с напредването 
на вечерта и това стана  J

Добре дошли на празни-
ка на ПИМ. От много години 
традиция е при нас, заедно, 
по един хубав, самоби-
тен начин да отбелязваме 
Трифон Зарезан. Освен с 
веселба, правим го и с два 
конкурса – за вина и ястия. 
Наградите са големи, осо-
бено за вината. 
Преди години, ко-
гато започнахме 
конкурса, имаше 
проби, трудни за 
пиене, но неща-
та вече са други. 
Днес разбрах, че 
се представени 26 
проби, сред които 

класацията е била доста 
оспорвана. На мен се пада 
да дам само една награда – 
най-голямата. И тя е за Ата-
наска Ванева, представила 
най-качествено червено 
вино. Наградата е фер-
ментатор. Да й е честит! 
Честито и на останалите 
наградени, а на всички – 
наздраве, веселете се на 
хубавия ни празник, обър-
на се към колеги и гости 
управителят инж. Димитър 
Назъров.   

След което събитията 
протекоха, както е знайно. 
С веселба, песни, хора, 
танци, пълни чаши, щедри 
трапези. За настроението 
се грижиха Нелина, Тинчо 
Севделинов и оркестър 
ПИМ. Добре се грижиха 
– купонът стана як, но за 
сметка на това дълъг J

Нелина пя нови песни 
и обичани хитове, вихри се 
в познатия стил сред прия-
телската публика, която пък 
я награди със зареждащи 
емоции. Който беше – видя, 
който не беше, да съжа-
лява. Позната картина. 
Празник като празник. Наш 
празник! Вихрен, весел,  
щедър… 

Бутикова торта

Торта Династия

Торта 3 шоколада

Крем карамел в тиква

Торта Тропикана

Тракийска саралия

Мъфини

Баница ГроздСолен кекс

Мезе за виноБаница за Трифон Зарезан

Пилешки крила с ориз

Плато България

Пълнен свински врат

Солена торта с палачинки

Печено шпиковано пилеСолена торта

Хайдушки калпак

Мезенце Теленце

Солен кекс

Сельодка под шубы

КУЛИНАРНИ МОСТРИ 
В КОНКУРС-2017
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ТРИФОН ЗАРЕЗАН–2017, КОНКУРСНИ КЛАСАЦИИ

Николай Славов, инж. 
Технолог, преподавател 
в ПГТ „Ал. Паскалев”

От името и на колеги-
те Тодор Колев и Стойко 
Петев, мога да кажа, че за 
пореден път наблюдаваме 
голямо старание от учас-
тниците в кулинарния кон-
курс. Готвили са се усърд-
но, затова не беше леко 
да дадем оценки. Трудно 
взехме решения, особено 
за първите места, но сме 
убедени, че награди полу-
чават най-добрите в кате-

гориите си. Критерии бяха 
вложеният труд, баланса 
на вкуса, качественото оф-
ормление. А за последното 
може да се каже, че тази 
година е получило особено 
внимание – сред експо-
натите има много красиви 
неща, естетически и с вкус 
оформени. Отбелязваме го, 
защото оценката се прави 
първо, според визията, 
после вкусово. В крайна 
сметка – получи се оспор-
вана конкуренция и в три-
те категории –предястие, 

ВИНЕНОТО ЖУРИ:

ВПЕЧАТЛЯВАЩИ ВИНА, ОСПОРВАНА ДЕГУСТАЦИЯ
Лало ГЕШЕВ, Методи 

ДЖАКОВ, енолози
Изключително оспорва-

на дегустация, в не най-бла-
гоприятната година за про-
изводство. Било е трудно, 
както за лозарите, така и за 
хората, правили вино. Но, 
въпреки това резултатите 
са впечатляващи. Затова 
казваме изключително ос-
порвана дегустация. Осо-
бено в червените вина. 
Имаме продукти, които не 
се различават от профе-
сионално приготвените в 
изба. При белите може да 

се желае още, т. е. тук има 
възможност да се разгърне 
потенциалът на произво-
дителите и да се покажат 
по-добри резултати. Също 
има добри вина, но са 
по-малко, докато при чер-
вените се забелязва спаз-
ване на правилата за про-
изводство, все по-добри са 
хигиената и използваните 
технологии. Което говори, 
че хората се интересуват 
и това дава резултати. За 
нас не беше леко да избе-
рем най-добрите продукти 
от всички представени. 

Вярвам, че тенденцията 
ще се развива и в следва-
щите години надпреварата 
при винарите в ПИМ ще 
продължава да бъде ос-
порвана. Израстването на 
участниците е несъмнено, 
и това не го казваме само 
като комплимент. Ето, на-
пример, виното селекти-
рано за голямата награда. 
Отлично е, на професио-
нално равнище. Който го е 
правил, е работил с мисъл, 
желание и целенасочено 
за производство на много 
качествен продукт. 

КУЛИНАРНАТА КОМИСИЯ:

АДМИРАЦИИ ЗА ВСИЧКИ. ЧЕСТИТО НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ
ястие, десерт.  
Но, както каза-
хме, оценките 
са единодушни. 
Ние не позна-
ваме хората, 
които са при-
готвяли блю-
дата, виждаме 
само номерата 
и наименова-
нията. Така че, 
честито на спечелилите! 
За останалите участни-
ци – също адмирации за 
старанието и достойното 

представяне. Всичко, което 
видяхме и опитахме показа, 
че тук наистина има добри 
кулинари.  

Категория „Бяло вино и розе”
1. Боян Тинчев
2. Янчо Стоянов
3. Димитър Ванев

Категория „Червено вино”
Голяма награда -  Атанаска Ванева

1. Димитър Ванев
2. Тихомир Тенев
3. Здравко Здравков
Награда за дебютно 

участие – Григор Киркоров

Категория „Деликатес”
1. Йовка Делигеоргиева – „Баница 
за Трифон Зарезан” 
2. Георги Ангелов – „Солен кекс”
3. Ивайло Гочев – Мезенце – те-
ленце
Специална награда – Тихомир 
Тенев – Плато България

Категория „Ястие”
1. Тодор Кирилов – Пълнен свин-
ски врат
2. Христо Цветков – Хайдушки 
калпак
3. Росица Митева – Пилешки 
крилца с ориз
Специална награда - Светла За-
прянова – Мезе за вино

Категория „Десерт”
1. Атанаска Ванева – Бутикова 
торта
2. Иван Петров – Торта Династия
3. Кристина Иванова – Торта 3 
шоколада
Специална награда – Генадий 
Костадинов – Торта Тропикана

ВИНЕН КОНКУРС

КУЛИНАРЕН КОНКУРС
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Различни творци, с раз-
лични погледи са вдъхно-
вени от борбите за осво-
бождение на българския 
народ от османско иго. 
Създадени са множество 
литературни произведе-
ния в различни жанрове. 
Те пък импулсират кино 
дейци, на екран да пресъз-
дадат картини и личности 
от историческите съби-
тия. Повечето филми са 
насочени към последните 
години на потисничест-
во и Руско-турската ос-
вободителна война. Но 
представяйки аспекти от 
това време, всеки по свой 
начин зарежда зрителя с 
патриотизъм и гордост, 
че е част от народ, който 
никога не прекланя глава. 
Без стремеж за пълна 
изчерпателност ще ви за-
познаем с някои от по-зна-
чимите и с най-новата, 
засега творба по темата.

Първи в хронологията 
е „Под игото“, създаден 
през 1952 г. по едноимен-
ния роман на Иван Вазов. 
Режисьор е Дако Даков-
ски, учил във Всесъюзния 
държавен институт по ки-
нематография в Москва. 
Сценарият е на Георги 
Кранзов и Павел Спасов. 
Главните роли изпълняват 
Мирослав Миндов, Лили 

Попиванова, Петко Карлу-
ковски, Васил Кирков. Опе-
ратор е Бончо Карастоянов, 
а музиката композира Фи-
лип Кутев.

„Под игото” е първата 
мащабна продукция на 
държавната Българска ки-
нематография. Радва се на 
голям зрителски интерес, 
а режисьорът получава за 
него Димитровска награда.

Романът е екранизи-
ран и като сериал в 9 
части, през 1990 година. В 
сюжета, освен „Под игото” 
са използвани мотиви и 
от други произведения на 
Иван Вазов - „Чичовци“, 
„Хаджи Ахил“, „Неотдавна“, 
„Епопея на забравенитe“. 
Режисьор е Нина Янкова, 
сценарист и постановчик 
Янко Янков, оператор Цве-
тан Чобански, композитор 
Георги Генков. В ролите са 
плеяда именити актьори – 
Петър Слабаков, като Бой-

чо Огнянов, Елена Маркова 
-  Рада, Илия Караиванов, 
Любен Чаталов, Георги Ге-
оргиев – Гец, Николай Об-
решков, Георги Парцалев, 
Георги Калоянчев, Георги 
Черкелов и др. 

Две години след „Под 
игото”, през 1954 г. се по-
явява още една историче-
ска драма -  „Героите на 
Шипка”. 

Филмът с времетраене 
137 минути, всъщност е 
българо-руска продукция. 
Вдъхновението за нея, по 
признание на режисьора 
Сергей Василиев, идва от 
безсмъртната поема на 
Иван Вазов, „Опълченците 
на Шипка”. В екипа, освен 
Василиев са сценаристът 
Аркадий Первенцев, опе-
раторът Михаил Кирилов, 
композиторите Николай 
Крюков и Филип Кутев. Ро-
лите изпълняват Иван Пе-

реверзев, Виктор Авдюшко, 
Георги Юматов, Петко Кар-
луковски, Апостол Карами-
тев, Стефан Пейчев, Жени 
Божинова, Катя Чукова. 
Участва, като актьор, и 
режисьорът на „Под игото” 
Дако Даков, изиграл султан 
Абдул Хамид.

Снимките са по местата 
на истинските сражения. 
За масовите сцени са из-
ползвани хиляди войници. 
Действието е динамично, 
емоционално, в стилисти-
ката на времето, изпълнено 
с патос и героика. 

Априлското въстание 
от 1876 г. е удавено в кръв. 
Българите очакват помощ 
от Русия. В двореца на цар 
Александър ІІ се обсъжда 
как би се отразила една 
война на Русия с Турция. 
В кабинета на Бисмарк 
дискутират другите пред-
ставители на Великите 
сили. Руско-турската вой-

на е обявена. Войските 
преминават Дунава. Тежки 
боеве се водят за Стара 
Загора и Плевен. На връх 
Шипка българското опъл-
чение се сражава рамо до 
рамо с руските войни. И 
само себеотрицанието им 
спасява войната...

Филмът е представен на 
фестивала „Златна палма” 
в  Кан, през 1955 г. и носи на 
Сергей Василиев наградата 
за най-добра режисура, 
поделена с Жул Дасен и 
неговия „Рифифи“.

Следващ, посветен на 
освободителните борби 
филм се появява  на 6 март 
1971 година. Наречен е 
„Демонът на империята”, 
сериал в 10 части, пресъз-
даващи в историко-прик-
люченски жанр дейността 
на Дякона Левски, наричан 
от поробителя Джингиби. 
Макар неедностранно при-
ета, при излъчването си 
поредицата приковава хи-
ляди зрители пред екрана, 
а актьорският състав е от 
най-известните сценични 
имена. Левски е изигран от 
Илия Добрев, душманинът 
му Ибрахим ага – от Ге-

орги Калоянчев. Участват 
Коста Цонев, Чеорги Чер-
келов, Виолета Гиндева, 
Михаил Михайлов, Руси 
Чанев, Наум Шопов и др.  
Режисьор е Вили Цанков. 
Сценарист - Стефан Дичев.     

„Записки по българ-
ските въстания”, създа-
ден по едноименната ме-
моарна книга на Захарий 
Стоянов, се появява 5 го-
дини по-късно. В Захарий 
се превъплътява актьорът 
Стоян Стоев, за когото 
казват, че му приличал като 
две капки вода. Дори, при 
усмивка, един от зъбите 
му се показвал точно като 
на Стоянов. Сценаристи 
и режисьори на историче-
ския сериал в 13 части са 
Георги Бранев и Веселин 
Бранев. Оператори – Ата-
нас Тасев и Стоян Злъчкин. 

Композитор - Красимир 
Кюркчийски. В главните 
роли са Радко Дишлиев /
Георги Бенковски/, Антоний 
Генов /Панайот Волов/, 
Александър Александров 
/Никола Обретенов/, Илия 
Караиванов /Георги Ико-
номов/, Георги Мамалев /
Стефан Стамболов/, Илия 
Добрев /Павел Бобеков/, 
Стефан Стефанов /Тодор 
Каблешков/. Премиерата е 
на 2 май, ден след датата, 
по нов стил, на обявяване 
на Априлското въстание.

Малко преди „Записки-
те”, на 19 април, е  предста-
вена и пълнометражна вер-
сия на сериала, наречена  
„Апостолите”, с режисьор 
Борис Шаралиев. 

„Юлия Вревская“ из-
лиза на екран през 1978 
г. и проследява живота 
на руската баронеса, по-
чинала в България от тиф, 
докато служи като добро-
волка в освободителната 
армия. Лентата е копро-
дукция на Студия за иг-
рални филми - София и 
„Мосфилм”. Режисьор е 
Никола Корабов, който е 
и сценарист, заедно със 
Семьон Лунгин. Оператор 
– Вадим Юсов. Музика – 
Тончо Русев и Владимир 
Василиев. Ролята на гра-
финя Вревская изпълня-
ва Людмила Савелиева, 
балерина, дебютирала в 
киното като Наташа Росто-
ва в суперпродукцията на 
Сергей Бондарчук „Война и 
мир“. Партнират й Стефан 
Данаилов, Коста Цонев, Ре-
гимантас Адомайтис и др. 

„Пътят към София“ е 
с премиерна дата 3 март 
1979 г. Създаден е  по едно-
именния роман на Стефан 
Дичев, автор и на филмо-
вия сценария. Режисьор е 
Николай Машченко. Сред 
героите са  чуждестранни 

дипломати в предосвобож-
денска София – френският 
консул Леге, италианският 
- Позитано, чиито имена 
днес носят централни сто-
лични улици.

„Капитан Петко войво-
да“ се появява през 1981 
и става един от  най-по-
пулярните телевизионни 
сериали на онова време.  
Проследява живота на по-
борника Петко Киряков 
/1844 – 1900 г./, преди и 
след Освобождението, като 
превръща в звезда изпъл-
нителя на главната роля 
Васил Михайлов. Сцена-
рият е на Николай Хайтов. 
Режисьор на продукцията е 
Неделчо Чернев, оператор 
– Димо Коларов. Музиката 
композират Атанас Бояджи-
ев и Петър Ступел. 

12-те серии, условно са 
разпределени на 3 части 
- Хайдутин,  Комита, Ми-
рен живот. В началото на 
всеки епизод сценаристът 
Николай Хайтов прави въ-
ведение към историческите 
факти, от съответния епи-
зод. Продукцията е посве-
тена на 1300-годишнината 
от създаването на българ-
ската държава.

Също през 1981 година 
се появява и „Мера според 
мера” на режисьора Георги 
Дюлгеров. Сценаристи са 
той и Руси Чанев, по рома-
на на Свобода Бъчварова 
„Литургия за Илинден”, от 
1977 г.  Чанев играе главна-
та роля – на Дилбер Танас, 
събирателен образ на ма-

БОРБИТЕ ЗА СВОБОДА, ПРЕСЪЗДАДЕНИ НА ЕКРАНА
65 ГОДИНИ ДЕЛЯТ ПЪРВИЯ И ПОСЛЕДНИЯ, ЗАСЕГА, ФИЛМ ПО ТЕМАТА 

кедонски поборник. „Мера 
според мера” разказва ис-
торията на Илинденско – 
Преображенското въстание 
по изключително интересен 
и увлекателен начин. А 
името идва от стихотво-
рението „Ден денувам” на 
Пейо Яворов, сам участник 
в борбите за освобождение 
на Македония. 

„Хъшове” - филмо-
ва адаптация на повестта 
на Иван Вазов „Немили 
- недраги” представя на 
екрана образи на българ-
ски емигранти в Румъния, 
които чорбаджиите смятат 
за пройдохи, но, всъщност 
са повече патриоти от мно-
зина други. Те са забавни, 
сериозни, смели, дръзки, 
хитруват, пият и пируват, 
когато има с какво, но голя-
мата им цел е да се върнат 
с оръжие в родината. Да 
умрат за свободата й. 

Сериалът е от 4 части, 
всяка по 50 минути. Появя-
ва се през 2009 г. Режисьор 
е Александър Морфов, сце-
наристи – той, Руси Чанев 
и Илиян Симеонов. Руси 
Чанев изиграва ролята и 
на Странджата.  Партньори 
са му Валери Йорданов, 
Валентин Ганев, Петър 
(Чочо) Попйорданов, Рени 
Врангова, Валентин Танев, 
Деян Донков, Христо Му-
тафчиев и др. 

Хит след сериала ста-
на саундтракът му – кавъ-
рът на Христо Мутафчи-
ев по песента „Бел кон” на 
македонския изпълнител 
Влатко Стефановски. 

„Воевода” е, засега, 
най-нов по темата за потис-
ничеството и освободител-
ните борби, първа бъл-
гарска премиера на 2017 
година. Режисьор е Зорни-
ца София, на която реа-
лизацията - от идеята до 
първата прожекция, отнема 
над 7 години. Тя изпълнява 
и главната роля на Румена 
воевода. Така се казва и 
разказът на Николай Хай-
тов за историята на една 
майка, принудена да остави 
дом и дете, да оцелее в 
жестокото време, да оглави 
чета и налага свое правосъ-
дие в потисната България. 
В екипа влизат още Валери 
Йорданов, Горан Гънчев, 
Владимир Зомбори, Ле-
арт Докле, Петър Генков, 
Димитър Селенски, Ники 
Амрита Николай. Оператор 

е Крум Родри-
гез. Впечатля-
ващата музи-
ка е на етно 
формацията 
„Кайно Йес-
но Слонце”. 
Освен от му-
зиката, автен-
тичността се 
подчертава от 
великолепни 
костюми и ви-
димо добро 
познаване на 
епохата, пише 
за „Воевода” 
критиката.     

Обявяване на „Априлското въстание“ 
във филма „Под игото“

Илия Добрев като Левски

Веселин Бранев (вдясно), при снимките 
на „Записки по българските въстания“

Зорница София в ролята 
на Румена воевода
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СПОРТФАКТОР
от HASKOVO.MARICA.BG

Един от баскетболните 
фенове в Хасково ще си 
тръгне с 1000 лв. награда от 
БФ „Баскетбол”, ако успее 
да вкара кош от центъра на 
полувремето на финалния 
мач за Купата на България 
при жените. Двубоят ще 

се състои на 5 март от 
18.30 ч. в зала “Дружба”. 
Преди него, загубилите на 
полуфиналите ще се борят 
за 3-4 място в надпрева-
рата за сезон 2016-2017 г. 
Жребият за баскетболната 
Купа на България при же-
ните бе изтеглен неотдавна 
в община Хасково. Финал-
ната четворка на надпре-

1000 ЛЕВА НА ФЕН, АКО ВКАРА КОШ ОТ
ЦЕНТЪРА, ДАВА ФЕДЕРАЦИЯТА ПО БАСКЕТБОЛ

ПРОБА - НА ФИНАЛНИЯ МАЧ ЗА КУПАТА НА БЪЛГАРИЯ ПРИ ЖЕНИТЕ
варата ще се състои в зала 
“Дружба” на 4 и 5 март.  
Финалистът от миналата 
година и домакин на тур-
нира „Хасково 2012” ще 
срещне състава на „Берое”, 
когото победи тази неделя 
за шампионата. Двата съ-
перника ще играят на полу-
финала на 4 март от 18.30 
ч. Жребият изтегли кметът 

Добри Беливанов, който 
благодари на централата, 
че е избрала офертата на 
Хасково. Другият полуфи-
нал ще сблъска шампиона 
„Монтана 2003” и „Неф-
тохимик- 2010” (Бургас). 
Двубоят започва в 16 часа. 
Гости на жребия бяха още 
вицепрезидентът на феде-
рацията Иван Ценов, мени-

Кметът на Хасково До-
бри Беливанов показва 

изтегления жребий 

джърът на БФБ Христо Хри-
стов и треньорът на „Хаско-
во 2012” Елена Станкова. 
“Особено удовлетворена 
съм от факта, че именно на-
шия град е домакин на тур-
нира. Хасково се превръща 
в баскетболен център и 
сега искаме да реализира-
ме целите си. Надявам се 
да успеем, заяви Станкова. 

СПОРТФАКТОР
от OFFNEWS.BG

Ясна е вече точната 
сума, на която Софийски 
градски съд оцени иму-
ществото на фалиралия 
ЦСКА. Тя е 1 646 325 лева, 
като тепърва ще се насроч-
ва дата на търга.

Срещу тези пари всеки 
може да купи емблема-
та на легендарния клуб, 
по-точно четири емблеми, 

които бяха запорирани 
от НАП и известна банка, 
плюс земи на „Титан“ край 
Карадере, които обаче са 
включени в „Натура“, така 
че не стават за строител-
ство. Също и парцелите 
над Бистрица, заложени 
заради дълга към НАП. 
От тях, според запознати, 
могат да се изкарат някак-
ви пари.

В пакета се включват 
поръчана стара екипиров-

1 646 325 СТРУВАТ ЕМБЛЕМАТА И 
ИМАНЕТО НА ЦСКА. ПРОДАВАТ ГИ
НА ТЕЗГЯХА И СЛУЖЕБНАТА „КИА” НА ПЕНАТА, С БЛОКИРАЛ ДВИГАТЕЛ

ка, фен артикули, старият 
червен автобус, бюра, сто-
лове и няколко компютъра.

Печелившият взима и 
пет служебни коли, които 
обаче са извън движение. 
Сред тях и автомобилът на 
Димитър Пенев. Служеб-
ната „Киа” на Пената е с 
блокирал двигател.

И ЦСКА - София на Гри-
ша Ганчев, и ЦСКА 1948 на 
феновете са заявили инте-
рес. Предполага се обаче, 
че точно сега никой няма 
да извади парите, чакайки 
по-изгодна цена. СПОРТФАКТОР

от SPORT.BNT.BG
Министърът на мла-

дежта и спорта проф. Да-
ниела Дашева обсъди с 
президента на Българския 
футболен съюз Борислав 
Михайлов възможността 
за стартиране в сътрудни-
чество с Министерството 
на образованието на про-
грама „Футбол в училище“. 
Проф. Дашева, нейният 
съветник Емил Костади-
нов и Георги Александров, 
съветник на президента 
Румен Радев по въпроси-
те на младежта и спорта, 
проведоха работна среща 
с Борислав Михайлов в 
новата Национална фут-
болна база „Бояна“. Една 
от основните теми в разго-
ворите беше въвеждането 
на футбола в учебната про-
грама - както за момчета, 
така и за момичета.

„Идеята е хубава и 
имам конкретни виждания 
по въпроса“, заяви проф. 
Дашева. Борислав Михай-
лов афишира готовността 
на Българския футболен 
съюз да подкрепи активно 
програмата, като изплаща 
заплати на поне 35 квали-
фицирани треньори и апе-

ВЪВЕЖДАТ ОБУЧЕНИЕ 
ПО ФУТБОЛ В 
УЧИЛИЩАТА

лира още през следващата 
учебна година да бъде 
поставено началото на обу-
чението по футбол в учили-
щата. Георги Александров, 
съветник на президента 
Румен Радев, коментира, 
че държавният глава вина-
ги е стоял зад спорта и зад 
добрите инициативи в тази 
важна за подрастващите 
област.

На срещата бяха об-
съдени и други актуални 
теми като ремонтирането 
на спортните съоръже-
ния на високопланинската 
база в Белмекен, охраната 
на футболните мачове и 
нуждата от нов Закон за 
спорта.

Проф. Дашева се запоз-
на подробно с цялата На-
ционална футболна база 
„Бояна“, посети офисите на 
Българския футболен съюз 
и разговаря със служите-
лите, след което разгледа 
хотелската част, събле-
калните, възстановителния 
център и игрищата. 

„Видял съм много бази 
в цяла Европа и мога да 
кажа, че нашата е сред три-
те най-добри“, коментира 
Емил Костадинов, съветник 
на спортния министър.

СПОРТФАКТОР
от BTVNOVINITE.BG

Служебният министър 
на младежта и спорта - 
проф. Даниела Дашева, 
връчи на най-добрия ни 
тенисист Григор Дими-
тров медал „За специал-
ни заслуги към спорта и 
България“. 25-годишният 
хасковлия получи отличи-
ето няколко минути след 
успеха си на 1/8-финалите 
на „София Оупън“ срещу 
Йежи Янович.

„Радвам се да Ви връча 
медала на Министерството 
на младежта и спорта за 
специални заслуги след 
тази първа победа в Бъл-
гария и се надявам да ни 
радвате до края на турни-
ра, каза Дашева.

Освен нея на церемо-
нията присъстваха съвет-
никът й Емил Костадинов 
и личният мениджър на 
Димитров - Георги Стои-

менов.
Ден по-късно хасков-

ският талант спори с фина-
листа от миналогодишното 
издание на „София Оупън“ 
Виктор Троицки за място 
на полуфиналите в „Арена 
Армеец“ и безапелационно 
го победи с 6:3, 6:3 гейма в 
двата сета.

На полуфинала Гришо 
срещна грузинския тени-
сист Николоз Басилашви-

ли, който също отстъпи 
в два сета. Повече съ-
протива оказа на финала 
белгиецът Давид Гофен, 
но, в крайна сметка отс-
тъпи с 7:5 и 6:4 гейма за 
Димитров.

За загубата обаче Го-
фен си върна на четвърт-
финала в следващия тур-
нир – „АТP 500” в Ротер-
дам. В емоционален мач 
той се наложи над Григор 

СПОРТФАКТОР
Новият болид на „Фе-

рари“, дни преди преми-
ерата му, проказа итали-
анският спортен вестник 
Gazzetta dello Sport. Изда-
нието избърза да разкрие 
на феновете на бързите 
скорости какво да очакват 

през 2017 г.
Името на болида е 

SF17-JB. Новият нос на 
Ферарито прилича много 
на предната част на колата 
на Мерцедес W07, която те 
използваха през 2016-та. 
Сред детайлите се набива 
на очи и „перка на акула“ за 

капак на двигателя, пише 
gong.bg.

Болидът е наречен в 
памет на загиналия Жул 
Бианки, разкрива спон-
сорът на тима „Сантандер“. 
Съкращението SF идва от 
Скудерия Ферари, докато 
JB е акронимът от името на 

ПОКАЗАХА НОВИЯ БОЛИД НА „ФЕРАРИ“
Жул Бианки. Пилотът почи-
на през 2015 г., вследствие 
на тежък инцидент за Гран 
при на Япония през 2014 г., 
пояснява clubs1.bg. През 
януари градската управа на 
родното място на Жул Би-
анки - Ница, нарече улица 
на негово име.

ВРЪЧИХА НА ГРИШО МЕДАЛ ЗА 
ЗАСЛУГИ КЪМ СПОРТА В БЪЛГАРИЯ

с 2:1 сета, 6:4, 1:6, 6:3 в 
отделните геймове. 

Тава бе едва втора за-
губа за нашето момче в 
18 мача от началото на 
годината.  

КЪМ САЩ
Григор Димитров не взе 

участие на турнира в Мар-
силия, миналата седмица. 
Най-добрият ни тенисист 
е решил да си даде кратка 
почивка след надпревара-
та в Ротердам.

Следващото участие на 
хасковлията е на Мастърс 
турнира в Индиън Уелс, 
Съединените щати, къ-
дето е сред поставените 
в основната схема и ще 
почива на старта. Първият 
му мач се очаква да бъде 
на 11 или 12 март.

След Индиън Уелс Ди-
митров ще участва на още 
един турнир в САЩ – Miami 
Open, който започва на 20 
март.



www.pimbg.comКУЛт и АÐт стр. 10

ИЗЛОЖБА

ФАКТОР

В сърцето си всеки има 
място не само за една 
жена. Като започнем – май-
ката, любимата, дъщерята, 
приятелката… споменът. 
Това каза уредникът на Ху-

АРТФАКТОР

„Вълшебството на се-
зоните” е обединяващо 
название за два учениче-
ски конкурса, обявени от 
Астрономическа обсерва-
тория, съвместно с клуба 
по фотография и школата 
по изобразително изкуство 
„Арт Тайм“ при ОП „Мла-
дежки център” – Хасково. 

Артистичните надпре-
вари, посветени на на-

стъпването на Астрономи-
ческата пролет се правят 
вече 6-а поредна година. 
Те са за фотография и 
за рисунка, разкриващи 
красотата на Земята през 
различните сезони. 

Регламентите на кон-
курсите предвиждат учени-
ците да бъдат разделени 
в 3 възрастови групи (1-4, 
5-7 и 8-12 клас) и да могат 
да участват с до 4 творби 
като се поощрява отразя-

ването на различните сезо-
ни. Фотографиите трябва 
да са в размер 15 х 21 см, 

а рисунките 
- с големина 
35 х 50 см. 
Творбите да 
са придруже-
ни от текст, 
съдържащ: 
Заглавие на 
снимк ата  / 
р и с у н к ата , 
трите имена 

на автора, организация 
(училище, клуб, школа 
и т.н.), клас, координати 

ВЪЛШЕБСТВОТО НА СЕЗОНИТЕ В ДВА КОНКУРСА

дожествена галерия „Пет-
ко Чурчулиев” Антоанета 
Станчева, при откриването 
на изложбата „Образът на 
жената”в Димитровград.

Изложбата е в унисон с 
нежния месец март, с про-
летта, със символа на въз-
раждането, обновлението, 
новото начало. Представе-
ни са различни състояния 
на жената – по-старата, 
по-младата, момичето, про-
зират очакването, разоча-
рованието, музата.

Разрових се из фонда 

на галерията, в която има 
2252 произведения. Оказа 
се, че при поне една пета 
от тях във фокуса е жената, 
коментира Станчева.

В  експозицията  са 
включени 20 картини на 
19 автори, които остават 
пред посетителя до края 
на март. Сред тях са Атанас 
Вънчев, Вихрони Попне-
делев, Ганчо Карабаджа-
ков, Георги Стойнев, Дечко 
Узунов, Златка Дъбова, 
Иван Попчев, Иван Есенов, 
Мария Недкова,  Надежда 

ЖЕНАТА – ПО-СЛАДКА ОТ ЖИВОТА, 
ПО-ГОРЧИВА ОТ СМЪРТТА

Стойнева, Николай Тюрке-
джиев, Нуша Гоева, Петко 
Чурчулиев, Ради Радев, 
Тома Трифоновски, Янаки 
Кавръков и Фремес /Куба/.

Откриването завърши 
с цитиране на красиви ста-
родавни мисли, допълващи 
образите от картините. 
Соломон казал: Жената 
е по-сладка от живота и 
по-горчива от смъртта. В 
Корана е записано: Бъди 
внимателен, не позволявай 
на жената да заплаче, за-
щото Аллах брои сълзите й.

- Има думата прици-
дателя Жеку. Мъльчити! 
- провикна се Сандю.

- Саа вечер сми са съ-
брали пу гулямъ нуждъ. 
Трябоо да съ измисли 
някъф жумбиш зъ селуту. 
Ни можи съде дъ рабтим 
кат утбаяни. И майтап 
трябоо! На насилениету 
придлагам да съ дъде 
културна ранъ. Даскъле, 
ти кът по-ъкъллия чвяк, 
коз ъ кайш?

- Съгласен съм. Учи-
телките репетират една 
пиеса,  казва се „Под 
моста”. Ако сте съглас-
ни, ще я представят в 
читалището, хем някой 
лев ще се събере. Пред-
лагам, на първия ред 
билетите да са по 3 лева, 
на средните редове по 2 

лева, правостоящите – по 
1 лев.

- Сва е пристъла при-
казкъ, даскале? Кой день 
зъ гъ напрайми?

- Най-добре в неделя 
вечерта.

- Веннага дъ съ съ-
убщи на насилениету! 
Теньо, върь найди ноо 
пезевенкь, глашатая Рис-
тю и му каж зъ ниделя ай 
сва съубщение:

„Фнимание, фнима-
ние! Дъ знайти, чи в не-
деля вичъртъ дъскълицте 
ут училищет зъ давът пуд 
мостъ. Утпреш 3 лефа, 
утзадь 2 лефа, който иска 
праф – ъдин леф.”

Назаем от „Хасков-
ско-български разго-
ворник”, общодостъп-
на група във Фейсбук.

за обратна 
връзка (пъ-
лен и точен 
адрес, теле-
фон и e-mail).

Конкурсните творби 
се изпращат на адрес: 
ОП „Младежки център“, 
бул. „България“ 41, 6300 
гр. Хасково, за конкурса 
„Вълшебството на се-
зоните“.

Срок - до 10 март 
2017 г. 

Най-добрите творби ще 
бъдат наградени и пред-
ставени в изложба с името 
на конкурсите. Открива-
нето ще е за началото на 
Астрономическата про-
лет. Дано видим сред ав-
торите и талантливи деца 
на родители от ПИМ J 

НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО

СЪБРАНИЕ

Карикатура от Илия Бешков

Със свеж концерт-спек-
такъл „Театър, обичам те”, 
хасковският храм на Мелпо-
мена отбеляза наскоро 90 
годишнината си. Във весе-
лото представление, със 
смях до сълзи, освен трупа-
та на театър „Иван Димов” 
ведно с директора Стелиян 
Николов, се представиха 
група “Остава” и Камерен 
оркестър – Хасково с ди-
ригент Цанислав Петков. 
Режисьор на спектакъла е 
Елин Рахнев.

Актьорите показаха, че 
са добри певци, а дириген-
тът – отличен танцьор. В 
един от етюдите бе преря-
зана лента с пожеланието 
“Сега 90 години, догодина 
– 180”. Имаше селфи с пуб-
ликата и възгласи “Гришо! 
Гришо!”, а аплодисменти 
„Браво” изпълниха залата 
в края на спектакъла. Теа-
търът, пък, освен с настрое-
ние от него, зачете вярната 
публика с почерпка и чаша 
вино – от сърце. 

Сега 90 години, догодина – 180, в духа на вечерта си 
пожела екипът на ДКТ „Иван Димов”

Снимка от haskovo.info

ТЕАТЪР, ОБИЧАМ ТЕ 90 ГОДИНИ

ТОРЕНТМАйСТОР

Впечатляващ психоло-
гически трилър. Едно от 
най-горещите заглавия за 
2016 година. „Хищници в 
мрака / Nocturnal Animals , 
с участието на Ейми Адамс, 
Джейк Джиленхол и Майкъл 
Шанън, е сред големите 
заглавия в Киномания 2016. 
Лентата грабна, преди това 
и Голямата награда на жу-
рито в основния конкурс 
– „Сребърен лъв“, на кино-
фестивала във Венеция, 
Режисьор на продукцията 
е Том Форд. 

Филмът е адаптация 
по книгата на Остин Райт 
„Tony and Susan”, пуб-
ликувана през 1993 год. 
Напрегнатият сюжет раз-
казва за собственичка на 
арт галерия, която получа-

ва ръкопис от бившия си 
съпруг – роман, изпълнен 
с насилие,  посветен на 

самата нея. А предста-
ва и реалност така се 
припокриват, че за нея, 
а и за зрителя е невъз-
можно да ги отдели. Тя 
ли е жената, изнасилена 
и убита, заедно с дъще-
ря си от нощни хищни-
ци? Има ли възмездие? 
Защо, човекът, когото е 
обичала вижда нещата 
така? Въпроси, на кои-
то всеки – и героинята, 
и зрителят трябва да 
си отговорят. Мрачни 
истини които героите 
на Ейми Адамс и Джейк 
Джиленхол, номинирани 
за „Оскар” откриват как-
то един за друг, така и за 
самите себе си.
Том Форд представя с 

отворен край този впечат-

ляващ трилър, изпълнен 
с шокираща интимност 
и завладяващо напреже-
ние, изследващ тънката 
граница между любовта и 
жестокостта, отмъщението 
и изкуплението. 

Сценарист: Том Форд
Режисьор: Том Форд
В ролите: Арми Хамър, 

Карл Глусман, Тони Френч, 
Кристин Бауер, Майкъл 
Шанън, Ким Бейсингър, 
Айла Фишер, Ейми Адамс, 
Арън Тейлър – Джонсън, 
Джейк Джиленхол, Ели 
Бамбър и др.

Държава: САЩ
Година: 2016
Времетраене: ~116 ми-

нути
Рейтинг в IMDb: 7,6 

от 10

ХИЩНИЦИ В МРАКА – МРАЧНИ ИСТИНИ ЗА ДВАМА

ТАЛАНТЛИВИ ХУДОЖНИЦИ И ФОТОГРАФИ ТЪРСЯТ АСТРОНОМИЧЕСКАТА 
ОБСЕРВАТОРИЯ И МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР - ХАСКОВО 

ДКТ “ИВАН ДИМОВ” - ХАСКОВО
ПРОГРАМА - МАРТ 2017
01 сряда ДУБЛЬОРИ от Кенан Тополян
19-20.40 ч. постановка: Елин Рахнев
билети  участват: Димитър Атанасов, Иванка 
10 лв.   Шекерова, Мариела Топалова, Николета
  Малчева, Петър Влайков, Стелиян
  Николов, Стефан Цирков

14 вторник Гостува ДТ  Сливен
19-20.40 ч.  И С Т И Н А Т А  от Флориан Зелер
билети  постановка Борислав Чакринов
10, 12 и 14 лв. участват: ИВАН БЪРНЕВ, МАРИЯ 
  САПУНДЖИЕВА, Ивайло Гандев 
  и Таня Йоргова

17 петък СМЯХ В ЗАЛАТА от Майкъл Фрейн
19-21 ч.  постановка: Асен Блатечки
билети  участват: Асен Блатечки, Калин 
15 лв.   Врачански, Яна Маринова, Невена 
  Бозукова-Неве, Милена Маркова - Маца, 
  Алексей  Кожухаров, Стефан 
  Щерев-Чечо, Добриела Попова, 
  Васил Банов
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...ЧАСОВНИК
СЪС ЗВЪНЕЦ

ДРЕБНО ПЪЛЗЯ-
ЩО НАСЕКОМО

МАРКА ДЕЗО-
ДОРАНТИ

ПРОДУКТ НА 
ФИЛТРАЦИЯ

СЪПРУГАТА НА 
ЯВОРОВ

ГЕРОЙ НА ВАЗОВ 
ОТ „ГРАМАДА“

СТИЛ В ПОП-
МУЗИКАТА

ЦЪРКОВНА 
ПЕСЕН

ГЕРОЙ НА 
РОСИНИ

ТЕЛЕНА ЦЕ-
ДИЛКА

ПОЕМА ОТ АДАМ 
МИЦКЕВИЧ

ФИЛМ НА ФРАН-
СОА ТРЮФО

НАДЗОР,
ПРОВЕРКА

ВИД ИГРА
НА КАРТИ

МОТИВ
В МУЗИК.

ПРОИЗВЕД.
ЕДНО ОТ СЪЗ-

ВЕЗДИЯТА

СТАРА
МЯРКА ЗА 
ТЕЖИНА

ВИД ГИМНАС-
ТИКА

МАРКА АМЕРИ-
КАНСКИ ФОТО-

АПАРАТИ

УТАЙКА ВЪРХУ 
ФИЛТЪР

АВТОР НА 
ЕПИЧЕСКИ ПРОИЗ-

ВЕДЕНИЯ

ПРОЗВИЩЕ
НА ГЕН. СКОБЕ-

ЛЕВ
ТЪНЪК МЕТА-

ЛЕН ЛИСТ

РЕГУ-
ЛИРОВКА

СТАРА ИТАЛИАН-
СКА ВАЛУТА

ОСТАРЯЛ НАЧИН 
НА МОРСКИ БОЙ

СТАРО ИМЕ 
НА ТОКИО

БЛАГОРОДЕН 
МЕТАЛ

ОТРАЗЕН
ЗВУК

ИТАЛИАНСКИ 
МОРСКИ КУРОРТ

ПАРВЕНЮ

ХАЙВЕР
(ОБЛ.)

РУСКИ САМО-
ЛЕТИ

ЧАСТ ОТ КОНСКА 
КАРУЦА

ДЪЛГО-
ВРЕМЕННО 

ОТБРАНИТЕЛНО 
СЪОРЪЖЕНИЕ

АФРИКАНСКО
ПЛЕМЕ

РАЗМНОЖАВАНЕ 
ПРИ ПЧЕЛИТЕ

РУСКИ
ВЕРТОЛЕТИ

РУСКА КНЯГИНЯ,
ЖЕНА НА КНЯЗ 

ИГОР
АФРИКАНСКО 

ПЛЕМЕ

На 5.9.1698 г. Пе-
тър I,  цар и самодър-
жец всеруски, облага 
с данък носенето на 
брада за всички мъже 
в Русия, с изключе-
ние на духовниците 
и селяните, с идеята 
да внесе западната 
култура сред дворян-
ството. 

Петър I Алексее-
вич (1682 - 1725) е 
последният владетел 
на Руското царство и 
първи на Руската им-
перия, от династията 
Романови. Започва 
мащабна преобра-
зователна дейност, 
отначало – за про-
мяна на признаците, 
отличаващи старославян-
ския начин на живот от 
западноевропейския. В 
Преображенския дворец, 
Петър започва веднага да 
реже брадите на велмо-
жите и издава знаменития 
указ „О ношении немецко-
го платья, о бритии бород 
и усов, о хождении раско-
льникам в указанном для 
них одеянии“. С него заб-

ранил носенето на бради, 
а който държал на своята, 
плащал специален данък.

Петър I предприема 
бързи реформи, целящи 
да модернизират Русия. 
Проявява силен интерес 
към науките и чуждестран-
ния начин на живот. Първи 
от руските царе извършва 
продължително пътешест-
вие в Западна Европа. 
При завръщането си, през 

1698 г. Петър развива 
мащабни реформи в ру-
ската държава и общест-
вените порядки. Едно от 
главните му постижения 
значителното разширение 
на територията на Русия 
в Прибалтийския регион 
след победата във Вели-
ката Северна война, която 
му позволява да приеме, 
през 1721 г. титлата импе-
ратор на Руската империя. 
Четири години по-късно 
умира, но създадената от 
него държава продължава 
интензивно да се разраст-
ва през целия 18 век.

ИМАЛО Е И ТАКЪВ ДЪНЪК 
НОСИШ БРАДА - ПЛАЩАШ

 Петър Алексеевич Романов, 
цар на Русия, херцог 

на Литвания и Естония

Медальон от 1705 г., 
удостоверяващ платен 
данък брада в Руската 
империя при управле-

нието на Петър I.

МОЯТ ЧАй...
Не ме ðевíувàé  
îò äъжäîвíè 
уëèцè, 
îò îáещàíèÿ 
çà ïîçëàòеíè äеëíèцè, 
îò òъмíè ñкуëè 
ïîä ñмъëчàíè ñëеïîîчèÿ, 
îò èçíевеðè 
ñ ãðàäñкèòе ëеãеíäè… 
оò ñðеáъðíè ñëеäîáеäè 
ïàçè ме! 
Кîèòî ïðеñкîñÿвàм  
íàé-ñàмîòíî  
çàä ñòеíàòà 
íà ñòàÿòà. 
Деòî 
ïðеäè век 
èëè ïðеäè  
мèíуòà 
ñме  
ñè ðàçмеíÿëè 
áеçвðемèе….

   Verena
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ФАКТОР
Ръкавица на Адми-

нистрацията по тенис на 
маса хвърля Производ-
ството в ПИМ. От начало-
то на годината колеги уси-
лено тренират и твърдят, 
че са станали майстори. 
Предлагат да се органи-
зира турнир, за да се види 
кой-кого, с ракетата. 

Знам, че колеги в Ад-
министрацията от много 
време играят и някои са 
доста добри, но и ние 
вече не отстъпваме. Ма-
кар, масата на която иг-
раем да е отпреди месец, 
казва Тошко Борисов от IX 
цех. Той и другите запале-
ни от цеха, си изписали 
ракети и топчета  по ин-

ТУРНИР И ПО ТЕНИС НА МАСА ДА СЕ ОРГАНИЗИРА В ПИМ
тернет и почти всеки ден 
след работа или по време 
на обедната почивка са от 
двете страни на мрежата. 
Силна група имало и в I 
цех, включително начал-
ника Митко Моллов. Там, 
в свободно помещение, 
е разположена и втората 
маса. 

Да се организира тур-

нир и в тази игра, наравно 
с футболния и планува-
ния за есента по бри-
дж-белот, предлагат Бо-
рисов и колеги-тенисисти. 
Гарантират, че участници 
ще има достатъчно, а 
надпреварата би се пре-
върнала в нова хубава 
традиция за спортистите 
в компанията.   

ПРОИЗВОДСТВОТО ХВЪРЛЯ РЪКАВИЦА 
НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ПРЕДЛОЖЕНО

ДЕБЮТ
С т и х о т в о р е н 

дебют прави във 
„Фактор” колежката 
Красимира Василева. 
Вдъхновение за него 
получила в един хубав 
неделен ден, с внука 
Андон и близките. И, 
докато се усети, ръ-
ката й сама написала 
игривите строфи. 

Палави краченца, 
палави ръчички! 
Скачат смело, 
после: Ох, боли! 
Щом с целувка мама ги дари, 
спира да боли. 
Шпага се насочва към цветята. 
Боен вик засилва смелостта… 
Баба маха заканително с ръка: 
Хайде, стига таз игра! 
Но, къде ти… 
Скача, тича, вика с глас юнакът, 
бузките червени, 
косите  изпотени… 
Смях залива всички, 
смеем се в захлас. 
Здраво е момчето, вика дядо,
то така ще порасте, 
нека го обичаме горещо!

ФАКТОР

И з -
вестно е, 
че марте-
ницата от 
д а л е ч н и 
в р е м е н а 
е носена 
като аму-

лет за здраве и сила. Но 
в нея, също така са въ-
плътени мъжкото и женско 

начало. А където са те, там 
са надеждите за любов, 
плодовитост, благополучие. 
Такава е била и една от 
символните роли на мар-
теницата, макар в последно 
време да я заменят какви 
ли не интерпретации. Има, 
разбира се и традиционни 
изделия, разнообразието 
на пазара е голямо. Може 
да си купите, но може и 
сами да си направите мар-

теница в духа на народните 
традиции. 

Единият от вариантите 
е на снимката вдясно. С 
него грешка няма! Благопо-
лучие може да не донесе, 
но към любов предизвиква 
помислите. Тези мартеници 
обаче изискват умения за 
плетене. 

По-лесен за направа е 
другият вариант – шарени 
лъжици, с боб и чушка 

(вляво). В народните вяр-
вания лъжицата се смята 
за символ на благополучие, 
бобът се свързва с женска-
та плодовитост, чушката – с 
мъжкото начало. И за да бъ-
дат в триединство, добавят 
се вълнени нишки. С черве-
ната плътно се увива дръж-
ката на едната лъжичка, с 
бялата – на другата, като 
краищата в горната част 
остават свободни. После с 

МАРТЕНИЦИ ЗА ЛЮБОВ И БЛАГОПОЛУЧИЕ
разменени конци 
се правят се пра-
вят кръстчета, 
които в краищата 
се фиксират с ле-
пило. Пак с него в 
едната лъжичка 
се залепя бобено зърно, 
в другата – люто чушле. 
Добавя се помпон от къси 
нишки, който се пристяга 
със свободните краища на 
червения и бял конец по 

дръжките. Мартеницата за 
любов и благополучие е 
готова. Носете и вярвайте, 
че ще дойдат. Ако пък са до-
шли и без нея, внимавайте 
да не ги изгубите.    

* * *
- Имате страхотен пит-

бул. Много е як!
- И страшно амбици-

озен! Като го взех беше 
дакел.

Ceдят си две души нa 
eднo oблaчe на небето. Eд-
ната чете вecтниĸ, a дpyгата 
ce cĸъcвa дa ce xили. Πo 
eднo вpeмe пъpвата душа 
peĸла:

– Kaĸвo ти e тoлĸoвa 
cмeшнo, бe, чoвeĸ?

B т o p ат а  п o c o ч и л а 
нaдoлy:

– Глeдaй, гледай!  Ония 
идиoти ощe мe oпepиpaт!

* * *
Cинът нa футболист 

ce пpибиpa y дoмa cлeд 
пocлeдния yчeбeн дeн. 
Бaщата питa:

– E, ĸaĸ e, сине?
– Супер, тате! Πpoдъл-

жиxa ми дoгoвopa зa пeти 
ĸлac c oщe eднa гoдинa.

* * *
Двама лекари се над-

весват над главата на бо-
лния. Единият:

– Е, какво? Ще го леку-
ваме ли или да го оставим 
да живее?

* * *
Мюнхен... Дядо съветва 

внука си, който заминава на 
екскурзия до Париж.

- Задължително да оти-
деш в „Мулен Руж”. Да се 
напиеш, да не платиш, да 
се изпикаеш на бара и да си 
тръгнеш с две танцьорки. 
Така постъпва истинският 
мъж. Аз съм го правил. 
Връща се внукът целият 
в синини, с гипсиран крак. 
Дядото, разтревожен:

- Какво стана, моето 
момче, да не катастрофи-
рахте?

- Не, дядо, направих 
каквото каза, ама още до-
като пикаех, охраната ме 
преби и изхвърли.

- Как!? Твоите приятели 

не се ли намесиха? С кого 
беше там?

- С Ханс и Йохан. А ти с 
кого си бил?

- С момчетата от втора 
СС дивизия…

Руски треньор напра-
вил поверения му фут-
болен отбор непобедим. 
Немци, бразилци, ита-
лианци – мачка наред. 
Журналисти питат, как ус-
пява?

-  Ами как, просто… В 
нападение пуснах чеченци 
- трудно е да ги удържиш, 
в полузащитата грузинци 
- с тях не можеш да се 
разбереш, защитата - азер-
байджанци - не платиш ли, 
няма минаване! А на вра-
тата сложих арменец - и да 
вкараш гол, не можеш да го 
докажеш…

* * *
Чапаев и Петка хванали 

един от белите. Замислили 

се как да го накажат.
- Да го разстреляме! - 

предложил Петка.
- Малко му е, Петка, - 

отвърнал Чапаев.
- Де го обесим! - рекъл 

Петка.
- Малко му е, Петка, 

малко му е.
- Добре, ще го завър-

жем, ще седнем пред него, 
ще си пием водката, ще 
хапваме сельодка и грам 
няма да му дадем!

- Ех, Петка, какъв са-
дист си само...

Върви си Пучини по 
улицата и гледа уличен 
музикант свири на цигулка 
негова пиеса. 

- По-живо, по-живо!, по-
съветвал маестрото.

Минава на другия ден, 
онзи пак свири както си 
знае, но на гърдите му 
табела: Ученик на Пучини.

* * *

* * *
В село дошъл театър. 

Пиесата завършвала с ими-
тация на интимна сцена, 
но актьорите се срамували 
да я изиграят пред толкова 
възрастни хора. Пазарили 
Асан и Айшето да изиграят 
сцената. Те се съгласи-
ли, но на  път за театъра 
Айшето се сетила нещо и 
дръпнала Асан за ръкава:

- Асане, да вземем и 
брат ти! 

- Е за кво ти е и брат 
ми, ма!

- Как за кво!? Ко ни из-
карат на бис, ти не можеш 
повтори!

* * *
Началникът на затвора 

разхожда журналисти на 
посещение и им хвали про-
грамата за ограмотяване на 
обитателите. Отваря някак-
ва килия и сочи затворника 
вътре: Ето, този е наша 
гордост! Беше съвсем не-
грамотен, преди да дойде 
тук за пръв път. А, сега вече 
втора присъда излежава 
за фалшифициране на до-
кументи!

* * *
На брега на замръзнало 

езеро през нощта стои ри-
бар и лови риба. По едно 
време чува глас: „Тука риба 
няма“. Огледал се, огледал 
се и продължил риболова. 
След малко същия глас му 

проговаря: „Абе аз нали ти 
казах, че тук риба няма да 
хванеш“. Ядосан човекът 
пита: 

- А ти кой си, че знаеш?
Гласът весело му от-

говаря: 
- Аз съм директорът на 

ледената пързалка.
* * *

Рибар купува в магази-
на жив шаран.

- Извинете – казва той 
на продавача, – бихте ли 
ми го подхвърлили през 
щанда?

- Защо?
- За да мога с чиста 

съвест да казвам, че съм 
го уловил със собствените 
си ръце!

Нощ. Мъгла. Корабокру-
шение.

Утро, слънцето изгрява 
и изненада. Мъжете се 
спасили на един остров, а 
жените на друг. От единия 
остров се вижда другият.

Младите казват:
- Давайте да плуваме!
Улегналите мъже ре-

пликират:
- Къде ще плуваш, ча-

кай, ще построим лодка, 
гребла ще издяламе, плат-
на ще сложим и... тогава.

Един старец сложил 
ръка над очите и казал:

- Ама къде ще ходите, 
то и оттук добре се вижда.
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