ДОБРА НОВИНА

ДЯДО КОЛЕДА ИДВА ПРИ ДЕЦАТА НА 19 ДЕКЕМВРИ
С пълен чувал идва и тази година в ПИМ Дядо Коледа. Добрият старец ще зарадва децата на 19 декември. А
те, тази година, май, са повече от миналата. 120 малки и поотраснали палавници се очакват в столовата, да
получат подаръците си. Но, освен подаръци ще има празненство с лакомства, голяма красива елха и весели игри.
Играчките, както и досега всяко дете може да избира само. Каталогът от работилницата на Дядо Коледа
е обемист. А джуджетата вече са в готовност да започнат производството, Две години поред те успяваха да
зарадват по-големите деца с маркови таблети. Каква ще е изненадата сега, още не е ясно. Но, че ще е хубава,
е сигурно.
С дядото от Лапландия и Снежанка, организаторът на празника Иван Ангелов вече е влязъл във връзка.
Идването е потвърдено. Остава само да се осигури и украси елхата, да се подреди масата с лакомства, да се
съберат малчуганите.

Ãîäèíà ХІ, áðîé 10 (117), 24 ноември 2017 ã. Ðàçïðîñòðàíÿâà ñå áåçïëàòíî!

КОНКУРС * КОНКУРС

НОВА МАШИНА ЗА ЛАЗЕРНО
РЯЗАНЕ ВНЕДРЯВА ФИРМАТА

На стр. 2

НАЙ-КРАСИВАТА СУРВАЧКА
За най-красива сурвачка ще е тазгодишният коледен конкурс, организиран от вестник
„Фактор”.
Направете я и участвайте! Поканата е
към всички деца от 4 до 12 години, чиито
родители работят в ПИМ.
Използвайте традицията, използвайте въображението си.
Конкурсните сурвачки не само може да ви
донесат награда от представянето, скъпи
деца. Със сигурност ще ви донесат награда
и у дома  Защото тази година, след обявяване на победителите, всички участници
ще си получат обратно сурвачките, да ги
използват по предназначение.
• Творбите, както досега, ще се състезават в 3 възрастови групи: 4 – 6 ; 7 – 9; 10
– 12 години.
• За най-добрите са предвидени атрактивни награди.
• Сурвачките на всички участници в
конкурса ще бъдат показани със снимки във
вестника, в първия брой през Новата 2018
година.
Побързайте! Времето лети.
• Приемаме сурвачки до 12,00 часа на
12 декември –вторник, в офис № 19 – Административна сграда. Към всяка трябва
да е прикрепен запечатан плик с името и
годините на автора.
• Оценките ще дава компетентно жури.
Победителите обявяваме на коледното
тържество.

НАГРАДИ ЗА НАЙ-ИЗЯВЕНИТЕ
ОТ МАДЖАРОВО
ФАКТОР
Награди на най-изявените колеги от предприятието в Маджарово връчи
на фирменото тържество
в града управителят инж.
Димитър Назъров. За
добрата си работа стимул
получиха готвачката Фатме Аладин, младите попълнения Билял Шабан,
Георги Ангелов и Слав
Христов, бригадирът Харун Халил, опитният шлосер Илия Колев.
С всяка изминала година екипът става по-добър. Благодаря на вас,
на вашия началник Димо
Димов, на всички, които с
труда уменията и желание-

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

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

ме, пожела на маджаровци
инж. Назъров.
Още за тържеството
там – на стр. 4

фирмопис
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НАЙ-ДЪЛГА СЕРИЯ РОТОВИНАМАТИЦИ
ПРАВЯТ В ПЪРВИ ЦЕХ

ИЗДЕЛИЯТА - ЗА ГОЛЯМ
БЪЛГАРСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ
Светослав ЦЕКОВ
Най-дългата серия ротовиниматици, откакто е
създадено дружеството
правят бригадите на Веселин Йорданов и Милен
Ник ол ов в Първи цех.

Изделията ще са общо
18, всяко с обем 50 куб.
метра. Съоръженията ще
са комплектувани с улеи
за разтоварване и обслужващи площадки. Конструктор е инж. Диян Гогов.

Снимки от Бахри Хасан

Поръчката е от голям
български производител,
доверяващ се постоянно
на ПИМ, през последните
години.
Такъв брой хоризонтални винификатори за

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

МАШИНА ЗА ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ ВНЕДРЯВА
ФИРМАТА
ФАКТОР
Машина за лазерно рязане ще заработи скоро
в ПИМ. Тя ще е първата голяма технологична
придобивка през Новата

година. Очакваме я в края
на януари. Ще допринесе
много за подобряване на
качеството, тъй като позволява изключителна точност
за изработка на детайли.
Това информира мениджърът на производството инж.
Иван Ангелов.
Компанията от години

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

ството Ангелов.
Машината е германска,
ново поколение, с цифрово-програмно управление
/ЦПУ/. Марката е Тrumpf.
Ще бъде разположена в
халето на II цех. С пристигането, ще се обучат и хора
за работа с нея, от специалисти на доставчика.

гария сме експедирали
немалко, казва Веселин
Йорданов, специализиран, с бригадата си в направата на ротовиниматици.
Имат голям опит с та-

СРЪЧНИ РЪЦЕ

ОСЕМ СЪДА ЗА
ДВА ДНИ СЪБРАХА
В МАДЖАРОВО

ФАКТОР
8 съда само за 2 дни
събрахме в Маджаровския
цех, похвали се началникът
му Димо Димов. Толкова
били необходими за изра-

ботката, след пристигане
на заготовките. На третия ден сутринта готовите изделия пътували към
Хасково. Съоръженията,
по думите му, не били от
най-сложните, но не били
и от най-лесните.
Поръчката трябваше
спешно да се изработи и
изпрати. Възложиха я на
нас. Обясних на момчетата,
че само с много добра организация и концентрация в
работата можем да се справим. Разбраха и проявиха
изключителна отговорност.
Благодарен съм им, сподели още Димов.

та, кара ден за ден, ако се
натъкне на нещо не както
трябва направено, прави
се че не го забелязва или
го неглижира с едно: К‘во
ти пука… Затова контролът не е лошо нещо в един
колектив. Трябва да го има
в по-силна степен, според
мен.
Споменах, преди малко
клиентите. Ако работното
място е благоприятна за
развитие среда, хората ще
работят по-добре. Работят
ли по-добре, ще създават
по-добри продукти. Следователно и клиентите ще са
по-доволни. Продажбата и
печалбата идват от клиен-

тите. Производителността
и иновациите от служителите. Изпълни ли се условието – всички печелят.
Но за да има иновации,
трябват квалифицирани
и мотивирани хора, екип,
стремящ се към по-високи
цели. Той за мен, е основата. Градежът става с
техническо и технологично
обновление, подобряване
на работната среда, обучение, следене и прилагане
на световните тенденции,
добра пазарна и финансова политика… Намери
ли се златното сечение,
успехът за компанията или
е близо, или е достигнат.

ПРОМЕНИ В ПРОИЗВОДСТВЕНАТА СТРУКТУРА
Симеон СИМОВ
Промени в производствената структура се правят в изпълнение на стратегията за развитие на компанията,
информират от ръководството.
Втори цех, който разполага със
свободна площ ще приюти част от
разширяващия се Заготовъчен цех.
Под покрива на Втори ще бъдат разположени очакваната нова машина за
лазерно рязане и линията за шлайфане
на ламарина.
Халето, в което линията е разполо-

жена сега, ще се обособи като производствено.
Машината за гърловини от Първи
цех отива при звеното за производство
на крака, което също е към Заготовката. Обмисля се и закупуване на нов
вал за призматично овално огъване
на ламарина.
Промени се правят и в съставите
на различните производствени звена.
Във втори цех се обособяват 2 групи,
а в 9-ти групите стават 8 плюс една
помощна, за разлика от сегашните 6+1.
В Първи остават както са – 2+1.

кива изделия и Йорданов,
и Николов. Не се съмнявам, че и сега ще се справят както трябва, кратко
коментира мениджърът на
производството инж. Иван
Ангелов.

Димо Димов

СПОДЕЛЕНО

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

нието не е еднопосочно. До успех
една к омпания
може да стигне
по много начини
и в много посоки.
Не можем да изчерпаме всичко
за тях и темата,
наистина, но не
пречи да споделяме своите гледни
точки. Идеята е
добра и аз я подкрепям.
Дано повече колеги споделят виждания в рубриката.
Успехът, според мен е
колективно дело. Една организация, ако няма екип, т.
е. подкрепа от собствените

си хора, от доставчиците,
от клиентите си, е обречена. Екипът много трудно
се създава и много лесно
се губи. Особено у нас,
защото, струва ми се, на
българите генетично е заложена индивидуалността.
Освен това, всеки разбира
от работата на другия подобре от него самия, шири
се завист.
Значи трябва да се работи в посока тези негативи
да се тушират в един колектив. Най-напред със справедливост и обективна преценка за всеки, от страна на
ръководството, независимо
от нивото, равнопоставе-

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

РУСКИ ПАРТНЬОР ЧЕСТВА 60-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ
УСПЕХИ НА „ФАНАГОРИЯ” ПОЖЕЛАХА, ОТ ИМЕТО НА ПИМ, ИНЖ. ГЕОРГИ ТЕНЕВ И ЕЛЕНА РАДЧЕНКО
Светослав ЦЕКОВ
60-годишен юбилей
чества през месеца руския винарски гигант
„Фанагория”. От името
на ПИМ, гости на тържеството бяха търговският
мениджър инж. Георги
Тенев и ръководителят
на представителството
на компанията в Руската
федерация - Елена Радченко. На домакините
те подариха стойностна картина и копие на
статуята на хасковската Св. Богородица, от
планински кристал, със
сертификат.
За юбилея във „Фанагория” бяха поканени гости от Франция, Испания,

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

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

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

Италия, Канада, Сърбия,
Армения. От България

присъствахме само ние.
Празника уважиха пред-

ставители на местната
власт в Краснодарския

край и на държавната – Руската федерация. Обста-

новката беше много
тържествена и в същото време ползотворна,
с контактите между
приятели и партньори,
синтезира впечатления
Георги Тенев.
По време на честванията била прерязана
лентата и на ново подземно помещение за съхраняване на вина с площ 3000
кв. м. В избата домакините
подредили 4000 бурета
от Франция, всяко по 225
л., разказа още колегата.
А, за да остане спомен
от 60-годишнината, гостите написали пожелания на част от буретата.
След това и дегустирали в
специално аранжираната
нова част, съдържанията
им.
С винопроизводителния гигант ПИМ си партнира от близо 10 години.
Във „Фанагория” работят
много наши съоръжения

за всички видове вина. Последната серия е от края
на лятото, направени на
място от Милен Евтимов,
Петко Колев, Григор Киркоров и Расим Махмудов,
с руските си колеги Вова и
Виталий.
Съвместен проект ще
се реализира и през следващата година. За нов
цех на винпрома ПИМ
ще гради на място серия
155-кубикови съдове. Към
обекта вече се изпращат
заготовки, а от началото
на 2018-а ще замине и
бригада.
„Фанагория” е сред
най-големите производители на вина не само в
Краснодарския край, а и в
Русия. Преработва 25 000
тона грозде за сезон, от
собствени лозя.Произвежда качествени червени,
бели и искрящи вина не
само за руския пазар, а и
за износ.

ВИНАРНА-БИЖУ ОБОРУДВАХМЕ В КИПЪР ПОДПОМАГАМЕ КОНЦЕРТ
Симеон СИМОВ
Винарна като бижу оборудва ПИМ в Кипър. През
лятото в Първи, Пети и
Маджаровския цех за там
бяха изработени серия
ферментационни съоръ-

жения - стандартни и с два
обема в един корпус, тръбни пътища, обслужващи
платформи, а неотдавна от
острова се завърна и групата, която ги монтира. Иван
Стоянов, Митко Петков и
Милко Милчев, с колеги

от партньорската фирма
„Регула” приключиха в срок
и с необходимото качество
ангажиментите си.
Бутиковата изба е в състава на голям комплекс,
с хотелска и развлекателна част. За най-специа-

лизираното оборудване
собствениците са се обърнали към известна френска
компания. Всичко станало
изработи и монтира нашата, обясни търговският
мениджър инж. Желязко
Андонов.

ЗА БОЛНИ ДЕЦА

ФАКТОР
Сред основните спонсори на благотворителен
концерт, част от кампанията на Община Хасково за
набиране на средства за болни деца, се наредиха
ПИМ и СБМ-2. Изпълнители са група HANGAR 42, с
гост музиканти. За акустичния проект те са подготвили близо 2 часа красива музика. Искаме хората да й
се насладят и да се заредят с положителни емоции
и енергия в навечерието на коледните празници.
Заедно ще дарим надежда на децата, казват от групата, със специална благодарност към спонсорите.  

ТРАДИЦИЯ
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КОЙТО ГО МОЖЕ, ГО МОЖЕ
КАК СЕ ПРАЗНУВА СЛЕД ЗДРАВА РАБОТА
Който го може, го може.
И да работи, и да се весели.
Като повечето в ПИМ. В кое
майсторлъкът е по-голям,
трудно е да се каже. Май и
в двете. На традиционното есенно празненство, за
завършване на активния
сезон, управителят отчете
по достойнство моженето
на маджаровския екип и
награди най-изявилите се
(на стр. 1). Което не значи,
че и трудът на останалите
не е оценен по достойнство.
Идеята на хубавия празник, който правим вече 11
години тук, е да почетем
вашия труд и вашия град,
обърна се инж. Назъров
към домакините. – Разбира
се, каним гости и от Хасково, защото всички ние сме
едно – ПИМ. С всяка година
екипът става по-добър и с
резултатите си заслужава,
да се весeли така, както и
работи!
Думи, които бързо намериха потвърждение. Около
пълните маси празненството
вече беше набрало скорост
с първите наздравици и първата поява на Нелина, която
в ПИМ вече имаме като колежка. Отзовава се на всеки
празник и прави страхотно
шоу. Удоволствие е да я
слушаш и гледаш в такава
обстановка. Народен изпълнител, с две думи. Поддържа
темпото до последно. А то
не беше слабо. Както почна,
така и свърши. Сърцато!
Сърцати бяха хората, предимно мъжки, че дамите
този път бяха по-малко,
сърцати и дуетите с Нелина.
Е, певческите умения, може
и да не са били звездни, като
нейните, но пък вдъхновени.
Сърцато бе и справянето с
5 специално приготвени за
празненството свински бута,
за които специално бяха купени 5 ножа. Като си спомня
тези бутове, пак огладнявам
. Ама тогава с порцията
си не успях докрай да се
справя. Какво да се прави,
докато другите се веселят,
някой трябва и да работи…
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ФИРМОПИС

ЧОВЕКЪТ ДО НАС

ДИДО – НА РАБОТА И ИЗВЪН НЕЯ
КАКВО КАЗВА ЗА ФИРМАТА И КОЛЕГИТЕ ИНЖ. ГОГОВ?
ДО ЛОНДОН И НАЗАД, ПРЕЗ ПАРИЖКИЯ ДИСНИЛЕНД
Христо ЦВЕТКОВ
Той е от 16 години в
Конструктивен отдел. Професионалист с голям опит.
От хората, за които може
да се каже, че тайни в
професията за тях няма.
Достатъчно скромен е да го
изтъква, но колегите – конструктори знаят. И винаги
са готови да кажат добра
дума за инж. Диян Гогов.
Както той винаги е готов да
помогне и съдейства, ако
някой има нужда. И сам
казва, че в отдела всички
са професионалисти. Заедно са от години, могат да
се справят с най-сложните
конструктивни задачи. Което, между другото нерядко
се налага.
Дидо, както го знаят
всички, е в ПИМ от октомври 2001 година. Като всеки
новопостъпил, преминава
през производството и от
началото на 2002-а е „качен” в Конструктивен отдел. Където е до момента.
Завършил е Техническия
университет в Пловдив,
поработил една година
„под тепетата” и решил да
се върне в Хасково. Знаел
за ПИМ, фирмата вече била

- от модела се „изважда”
чертежа. Но резултатът е
един…
Удовлетворен ли е инж.
Гогов от 16-те години отдадени на ПИМ? Смята
ли, че се е реализирал и е
полезен? Отговорът е без
замисляне: Да. Ако човек
се чувства полезен, значи е така. И така трябва.
Работиш ли със сърце,
това, което можеш и искаш,
работата носи удовлетворение. Е, без моменти на
напрежение не може, има
го понякога, възникват спорове, но важното е да се
решават и след тях добрите
колегиални отношения да
остават. При нас е така.
Имам късмета да работя в
добър екип, в добра среда.
Затова казва още нещо,
което далеч не всеки може
да каже: С удоволствие
идвам сутрин.
Удовлетворява го и фактът, че фирмата в която
работи се развива. Във
всяко едно отношение,
заявява. - Промяната е в
оборудването, начина на
работа, инфраструктурата.
Постоянно се прави нещо,
постоянно се надгражда в

Мечта на всяко дете, е да се качи на 135 метрово колело

утвърдена, изделията се
налагали на пазара у нас и
в чужбина. А за късмет се
освободило и място в нея.
Кандидатствал, приели го,
започнал.
Тогава отделът беше
от 7 човека, спомня си. Работел в една стая с Георги
Тенев и Васил Кеманаджиев, по-късно напуснал. Другите конструктори - Валя
Назърова, сега началник на
отдела, Пламен Петров и
Иван Ангелов. били в друга
стая. Шеф им бил Живко
Тодоров.
По онова време компютри почти не бяха навлезли.
Чертаехме на дъски. Образно казано – имахме един
компютър и шест дъски,
сега имаме много компютри
и една дъска. В стаята на
бат, Живко е, той си я запази, продължава колегата.
А за принципа на работата
тогава и сега казва, че нещата се обърнали изцяло.
Преди – чертаеш, за да
получиш модела, сега, със
съвременните програми

годините, откакто съм тук.
Промяната, естествено
засяга и отделът, в който е.
Чертожните дъски отдавна
са в миналото. Екипът е
двойно по-голям от онзи,
в който е започнал. Техниката и програмите са
съвременни, условията за
труд – отлични.
Всичко това, по думите
му, прави конструкторите в
ПИМ конкурентни на кои-

10 години, сестра
му Стефания – на
7. На възраст са,
когато всичко ново
им е интересно.
А интересно ли е
на тях, щастливи
ли са, щастливи
са Диян и Петя.
Посещението в
„Дисниленд” имало и друга идея.
Замислили го още
преди година като
подарък за рождения ден на Ванко – 5 ноември. И
го отпразнували
запомнящо се – с
всички екстремни и неекстремни
удоволствия на
у в е с ел и т ел н и я
парк. Останали
цял ден, до 22
часа вечерта. А от
възможностите за
Семейство Гогови в Париж,
динамичен релакс
пред Айфеловата кула
се възползвали не
то и да са техни колеги. само децата, а и възрастКонкурентна на пазара е ните.
Екскурзията в Париж
и компанията. Нещо повече, според инж. Гогов тя е семейството направило с
фактор в хранително-вку- техни приятели от Лондон,
совото машиностроене в при които отседнали по вреЕвропа. Всички я знаят и се ме на европейския воайаж.

Баща и син на легендарния Емирейтс

съобразяват с нея. ПИМ се
разраства и не знам дали
има по-голяма европейска
фирма от нашата. Може
би не…
А, като стана дума за
Европа, Гогов и семейството му съвсем скоро се
върнаха оттам. Изпълнили
една отдавнашна мечта
на децата и обещание на
родителите – да посетят
„Дисниленд” край Париж.
Обичат семейните
път увания
и с удоволствие си
ги организират. Децата
тря б ва д а
разширяват
кръгозора
си, време е
да опознават света,
с и н т ез и р а
общото разбиране колегата.
Баткото
Заедно и на Мусала
- Иван е на

На гости им били и преди 2
години, но само с баткото.
Сега вече имали възможност да покажат забележителностите на Британската
столица и на порасналата
му сестричка. Разходили
се по „Пикадили Съркъс” и
„Трафалгар Скуеър”, качили
се на 135-метровото „виенско” колело, наречено „Окото на Лондон”, снимали се
пред Бъкингамския дворец,
посетили Националната
галерия. Въобще – чудесно
преминали няколкото дни.
А Иван осъществил, с баща
си, и още една мечтана
визита - на легендарния
„Емирейтс Стейдиъм”, на
„Арсенал”.
Чужбина не е единствен
интерес в пътешествията
на семейството. Обичат да
опознават заедно, често и
с приятели, България. Такова пътуване направили
в края на лятото към Банско и Пирин. А по-рано си
организирали патриотична
екскурзия до родния град
Карлово и къщата на Ва-

Колегата на работното място в Конструктивен отдел

сил Левски, Шипка, Ловеч,
Къкринското ханче…
Красива е страната ни.
Имаме и история, която
трябва да познаваме подобре. Искаме децата да
видят с очите си всичко,
да събират впечатления,
да се забавляват. Светогледът им трябва да се

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

КОНСТРУКТИВНО ЗА НЕГО
Валя Назърова, началник на КО
В ПИМ съм от ноември 1992 г. В Конструктивен отдел съм работила с много
нови и млади колеги. Не мога да си спомня
точно кога Диян Гогов започна в отдела,
но е над 15 год. Познавам го като добър
в отношенията си с другите колеги и като
можещ и отговорен инженер-конструктор. Отнася се сериозно към поставените задачи и ги
изпълнява в срок. На него съм поверила разработка на
съоръжения за вино с най голям обем. Разбира се взема
участие и в други задачи.
Завършил е в Пловдив, Техническия университет и
във фирмата дойде почти от студентската скамейка.
Бързо се научи да поема отговорности. Не беше семеен, но сега е със съпруга и две прекрасни деца. На
него и на цялото семейство желая живот и здраве още
дълги години!
Живко Тодоров, съдружник,
бивш началник на отдела
Спомням си, преди да вземем Диян, за
него ходатайства Митко Георгиев – Митона, от СБМ-2. Но още като чух: инженер,
завършил, преди това, Механотехникума,
казах – да идва! Видяхме се, поговорихме и го назначихме. Започна в производството, като всички млади
инженери. Не се излъгахме в него. Беше много скромен
и стеснителен, но веднага си пролича стремежът да
бъде добър в професията. Така започна и като конструктор. С желание, упоритост, старание. Израсна много в
професията. Доби самочувствие. Стана много добър в
проектите за винарско оборудване – обикновено на него
се възлагат големите съоръжения и новите предприятия.
Което не значи, че не се справя и с другите сектори.
Никола Лазаров,
колега-конструктор
Диян е изключително отговорен. И
винаги на ниво. От хората на които просто
знаеш, че можеш да разчиташ. Казвам го
и като колега, и като приятел. Не му правя комплимент.
От комплименти няма нужда.
Гогов е ценен във фирмата. На него се възлагат
по-отговорните проекти за големи съдове, за нови винарни - доказателство за опита и отговорността му. И,
аз поне, не знам случай да не се е справил.
Като човек и колега също е готин. Има добро, тънко
чувство за хумор, което, лично на мен ми допада. Скромен е, но добър събеседник и много ерудиран. Радвам
се, че работим заедно.
Иван Ангелов, мениджър
на производството
Дидо е един от много добрите конструктори в ПИМ. С дългогодишен опит в
професията. Интересува се от новостите,
следи ги, прилага ги в работата. Прецизен и точен е.
Много отговорен. Ще употребя шаблонен израз, но на
него винаги може да се разчита, поеме ли една задача,
довежда я докрай.
Работя с него дълги години, приятели сме. Ходили
сме семейно на почивки, децата ни учат в едно училище. Познаваме се. Затова мога да кажа, че не само
като специалист, а и като човек е добър. Има интереси
и познания в много области. Не се изтъква, но е многостранно ерудирана личност.
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САМО 11% ОТ БЪЛГАРСКИТЕ СРЕДНИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ВЛАГАТ В ИНОВАЦИИ
ПОВЕЧЕ СМЕЛОСТ ПРИ ОТДЕЛЯНЕТО НА СРЕДСТВА
ПРЕПОРЪЧВАТ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА
ИНТЕРФАКТОР
от ECON.BG
Едва 11% от българските средни предприятия
инвестират в нови технологии, докато в Германия,
Швейцария и Холандия го
правят 40 на сто от компаниите.
Това заяви в Пловдив
Марк Никлас, директор отдел “Иновативни политики
за растеж“ към Европейска
комисия, цитиран от БНР.
Той участва в бизнес
форум, посветен на бъ-

д е щето н а
икономиката
и д и г и та л ните трансформации.
П о д ум и те
на Марк Никлас, в обновената икономическа
стратегия
Европейската комисия
залага на производства с
висока добавена стойност,
цифровизацията, но и на

приспособяването на хората. Трябва да се отделя
и сериозно внимание и на

опазването на околната
среда и не на последно
място е излизането на трети пазари, добави той.
От своя страна Гунар
Мюнд - директор “Иновации
и конкурентоспособност“
в Европейската инвестиционна банка препоръча на
българския бизнес повече
смелост при влагането на
средства в нови технологии, защото сега страната
ни е на последно място в
класацията на европейските държави.

НЕСИГУРНОСТТА ЗА РАБОТАТА - ПО-ВРЕДНА
ОТ УВОЛНЕНИЕТО
ИНТЕРФАКТОР
от MANAGER.BG
Несигурността от загуба на работното място е
по-вредна за здравето от
самото уволнение, поради
постоянния стрес, твърдят

учени от Мичиганския университет.
Заплахата от уволнение
трови с невъзможността да
се предприеме нещо реално преди самия факт. Това
притеснение, по данни на
изследователския екип, се

оказва по-сериозен фактор
за разболяване дори от пушенето и високото кръвно.
Нездравословно обаче е
и прекаляването с иначе
сигурна, дори любима, но
силно натоварваща работа,
заемаща голяма част от денонощието и с голям натиск
за постигане на резултати,
показва изследването.
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КРАСОТАТА КАТО ОПИАТ
ИНТЕРФАКТОР
от LIVESCIENCE
Човешката красота и
морфинът стимулират един
и същ регион на мозъка,
според учени от университета в Осло. Желанието за
гледане на привлекателни
лица има роля за избора
на партньор, а усещането
за удоволствие от това се
заражда в мозъка.
Харесването и копнежът не са едно и също
нещо, обяснява Олга Челнокова, психоложка от университета. - Харесването
описва привличане към
нещо докато копнежът за
него описва мотивацията
да го искаш, независимо
дари го харесваш или не.
За изследването Челнокова и нейният екип използвали 30 здрави мъже. Част
от тях получили морфин,
който активира рецепторите в мозъка, докато на
други бил даден препарат,
който ги потиска. След това
на всички били раздадени
снимки на жени с различна
привлекателност, които
мъжете можели да разгледат колкото дълго искат.
Трябвало само да оценят
доколко им допада всяка
снимка и записали колко
дълго са ги разглеждали.

Участниците с морфин
дали много високи оценки
на красивите жени и прекарали повече време в
разглеждането на техните
снимки, почти пренебрегвайки останалите.
В същото време мъжете, чиито мозъчни рецептори били потиснати,
демонстрирали по-малко
харесване и копнеж - те
дали по-ниски оценки на
красивите жени и прекарали по-малко време в разглеждането на снимките им.
Приемането на морфин
влияе най-силно на начина,
по който мъжете оценили
най-красивите жени. Такава привлекателност може
да означава своеобразен
еволюционен процес, при
който мозъкът помага за
избора на най-подходящия
партньор, като произвежда
усещане за удоволствие и
награда, при виждане. В същото време прави по-слабо
желани неподходящите и
непривлекателните.

ПРИЯТЕЛСТВОТО ЗАБАВЯ АМЕРИКАНЦИТЕ – С ВИЗИ В ЕВРОПА,
ЗАРАДИ НАС И РУМЪНЦИТЕ
СТАРЕЕНЕТО НА МОЗЪКА
ИНТЕРФАКТОР
Учени от Северозападния университет в САЩ
установиха, че приятелството и добрите отношения допринасят мозъкът да
остарява по-бавно, пише
сайтът Life.
Освен това положител-

ната социална среда значително снижава риска от
развитие на тежки невродегенеративни заболявания,
като болестите на Алцхаймер и Паркинсон. Специално изследване е установило, че обикновено хората
на възраст между 80 и 96
години, показващи добри
когнитивни способности,

имат по няколко приятели.
Такива хора са по-дружелюбни към околните.
Учените отбелязват,
че яснотата на ума се определя от няколко фактора - природосъобразен
начин на живот, здравословно хранене, сфера на
дейност и ниво на общуване с околните.

СОЛИДАРНОСТ
ИНТЕРФАКТОР
Европейският парламент гласува за край на
свободното пътуване на
американците към страни
от ЕС заради България и

Румъния. Щатите отказват
да свалят визовия режим за
тези две страни. Засегнати
са и Хърватия, Полша и Кипър, пише „Индипендънт”.
До момента, американците можеха да пътуват
до всяка страна без документ. Очаква се промяната
да влезе в сила до края
на годината, като на всеки

жител на Щатите ще се
наложи да кандидаства за
допълнителни документи
за 12 месеца.
Представители на ЕК
коментираха, че явно това
трябва да стане, за да се
замисли американската
администрация, че промяна трябва. Досега не бе
взимано подобно действие.

560 ЕВРО НА МЕСЕЦ, БЕЗ ДА РАБОТИШ. ЩЕ ГО БЪДЕ ЛИ?
2000 ФИНЛАНДЦИ УЧАСТВАТ В ЕКСПЕРИМЕНТА ЗА БЕЗУСЛОВЕН ВСЕОБЩ ДОХОД
ИНТЕРФАКТОР
от MONEY.BG
Mиpa Яcĸapи щe
пoлyчaвa пo 560 eвpo
мeceчнo в пpoдължeниe
нa двe гoдини. Moжe дa
paбoти, нo нe e длъжнa.
34-гoдишнaтa млaдa жeнa
e cpeд oнeзи 2000 финлaндци, ĸoитo yчacтвaт в
eĸcпepимeнтa зa бeзycлoвния вceoбщ дoxoд.
Зa yчacтиe са избpaни
caмo бeзpaбoтни. Mиpa
Яcĸapи днec пoлyчaвa
пapитe и ocвeн тoвa
paзнacя вecтници в Typĸy.
Зa нея бeзycлoвният дoxoд
e oгpoмнa пoдĸpeпа, след
като е загубила работата
си, заради депресия. Ceгa
Мира пoлyчaвa 560 eвpo
мeceчнo, a ĸoгaтo нe я мъчи
дeпpecиятa - яxвa ĸoлeлoтo
и paзнacя вecтници, за
дoпълнитeлни cpeдcтвa.
ЩE ИМAТ ЛИ XOPAТA
МOТИВAЦИЯ ЗA PAБOТА?
Π o
п p и н ц и п
eĸcпepимeнтът пpecлeдвa

двe цeли. Πъpвaтa e
тaĸa дa ce ĸaжe „идeoлoгичecĸa“: дa ce пpoвepи
пpeдпoлoжeниeтo, чe
чoвeĸ paбoти, caмo aĸo e
пpинyдeн пopaди финaнcoви пpичини. B cлyчaя c
бeзycлoвния дoxoд xopaтa
мoгaт и дa paбoтят - и пaĸ
щe cи пoлyчaвaт пo 560
eвpo, a дpyгият им дoxoд
щe ce oблaгa c дaнъци.
Bтopaтa цeл e дa бъдaт
oтмeнeни вceвъзмoжнитe
видoвe coциaлни пoмoщи.
H a п a з a p a в Ty p ĸ y
чecтвaт 100-гoдишнинaтa
oт ocнoвaвaнeтo нa
дъpжaвaтa. Poĸ-мyзиĸa и
инфopмaциoнни щaндoвe
нa paзличнитe пapтии.
Юpĸи Aлaнд oт дяcнoнaциoнaлиcтичecĸaтa пapтия
нa „Иcтинcĸитe финлaндци“
пpивeтcтвa eĸcпepимeнтa.
Kaĸтo и пoвeчeтo xopa в
cтpaнaтa.
„Peзyлтaтитe ca oт
oгpoмнo знaчeниe, зaщoтo
щ e o т г o в o p я т н a въ пpoca зa иĸoнoмичecĸaтa

цeлecъoбpaзнocт: дaли
бeзycлoвният дoxoд
cнижaвa мoтивaциятa дa
ce тъpcи paбoтa, ocoбeнo
cpeд млaдитe xopa.“
Дocĸopo Финлaндия ce
гopдeeшe c фиpмaтa зa
мoбилни тeлeфoни Nоkіа и c
пoбeдитe cи в oбpaзoвaтeлнитe ĸлacaции „РІЅА“. Ho
ycпexитe нa yчeницитe в
„РІЅА“ вeчe ca минaлo, a и
звeздaтa нa Nоkіа oтдaвнa
изблeдня. Еĸcпepимeнтът c
бeзycлoвния дoxoд oтнoвo
нapeждa Финлaндия cpeд

инoвaтивнитe нaции, ĸaзвa
Mиĸa Pюcюнeн oт Taмпepe,
ĸoйтo cъщo пoлyчaвa тaĸъв
дoxoд.
„Mнoгo cъм гopд,
чe yчacтвaм в тoзи
eĸcпepимeнт, yниĸaлeн в
чoвeшĸaтa иcтopия. Слeд
100 гoдини щe ĸaзвaт: Финлaндия пъpвa гo изпpoбвa.“
Caмият Mиĸa вcъщнocт
нямa нyждa oт бeзycлoвния дoxoд. Πpoфecиoнaлният xлeбap пpeминaл
ĸypc зa пpeĸвaлифиĸaция,
пpидoбил пpoфecия ĸaтo

ІТ-cпeциaлиcт и пocтъпил
нa paбoтa - мaлĸo пpeди дa
пoпaднe в eĸcпepимeнтaлнaтa пpoгpaмa, зa ĸoятo
ĸaндидaтcтвa oщe ĸaтo
бeзpaбoтeн.
Π P E К A ЛE Н O C К ЪП
EКCПEPИМEНТ?
„ H я ĸ o и м и c л я т, ч e
eĸcпepимeнтът e cбъpĸaн,
пoнeжe ce paздaвaт пapи
б e з н и щ o и з въ p ш e н o
нacpeщa. Дpyги пъĸ ĸaзвaт, чe тoчнo oт тoвa имaт
нyждa - oт пoдĸpeпa, дa ce
измъĸнaт oт зaтpyднeнo cи
пoлoжeниe.“
Дaли xopaтa щe бъдaт
cĸлoнни xeм дa пoлyчaвaт
бeзycлoвeн дoxoд, xeм дa
paбoтят и дa плaщaт дaнъци - тoвa зaceгa нe мoжe
дa ce ĸaжe. Финлaндcĸият
eĸcпepимeнт пpoдължaвa.
Eдвa ли oбaчe щe бъдe
възмoжнo вcичĸитe 5,5
милиoнa финлaндци дa
пoлyчaвaт тaĸъв дoxoд,
зaщoтo тoвa би дoвeлo дo
paзxoди oт 11 милиapдa
eвpo гoдишнo, cмятa

иĸoнoмиcтът Beйĸo Πyлĸa,
eдин oт opгaнизaтopитe
нa проучването. Cпopeд
нeгo, зa eднa дъpжaвa c
гoдишeн бюджeт oт 55 милиapдa eвpo тoвa щe бъдe
нeпocилнa тeжecт.
Диcĸycиятa във Финлaндия ce вoди пpaгмaтичнo. Kpитицитe нa
eĸcпepимeнтa нacтoявaт дa
ce yвeличи пpoдължитeлнocттa нa пpoeĸтa, ĸoятo в
мoмeнтa e 2 гoдини, a cъщo
тaĸa в нeгo дa yчacтвaт
нe caмo бeзpaбoтни, нo
и cтyдeнти, xopa c ниcĸи
дoxoди и нaчинaeщи пpeдпpиeмaчи.
Πepти Xoнĸaнeн oт
Aгeнциятa зa coциaлнo
ocигypявaнe cмятa, чe
c ĸpaя нa eĸcпepимeнтa
щe oтмpe цялaтa идeя зa
бeзycлoвeн вceoбщ дoxoд.
Πpocтo нa дъpжaвaтa щe й
излeзe пpeĸaлeнo cĸъпo дa
пpoмeни из ocнoви цялaтa
cи дaнъчнa и coциaлнa
cиcтeмa. Дали ще излезе
прав?
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ЯПОНСКА КОМПАНИЯ ДАВА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ НЕПУШАЧИ
БОНУСЪТ – КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПО-ДЪЛГОТО
ПОВЕЧЕ ОТПУСК
РАБОТНО ВРЕМЕ В СРАВНЕНИЕ С ПУШАЧИТЕ
ИНТЕРФАКТОР
от EXPERT.BG
Японска компания дава
на служителите си, които не
пушат, по шест дни повече
отпуск годишно. Така ги компенсира за времето, използвано от пушачите използват
за „по една цигара“.
Маркетинговата компания Piala Inc въведе новите
правила през септември,

след като непушачите, работещи в нея, заявиха, че не е честно
те да работят повече от пушещите си колеги,
а да ползват същия отпуск.
“Един от нашите служители подаде сигнал чрез
кутията за предложения
по-рано тази година, в което
каза, че почивките за пу-

КОЛКО ТЕЖИ ЖИВОТЪТ
ИЗМЕРВАНЕТО - С ТОЧНОСТ ДО
ТРИЛИОННА ЧАСТ ОТ ГРАМА
ИНТЕРФАКТОР
от NAUKA.BG
В сътрудничество с
Christoph Gerber и Sascha
Martin от Университета в
Базел и Jason Mercer от
Лондонски университетски колеж, учени от група
за биофизични проучвания, водени от професор
Daniel J Müller от ШФТИ,
са разработили нов метод
за претегляне на клетки.
Той не само им позволява
бързо да измерят теглото
на живи клетки, но и да
следят как то се променя с времето. Точността
достига милисекудни и
трилионна част от грама.
Как действа методът?
С помощта на син лазер
е п р ед и з в и к а н о т р е п тение в микроскопична

бива изследвана), е монтиран дирек тно върху
предметната масичка на
мощен флуоресцентен
м и к р о с к о п , п р о це с и те
в клетката също могат
да бъдат наблюдавани
и заснети док ато трае
измерването.
То в а п о з в ол я в а н а
учените да следят как се
променя теглото по време на клетъчния цикъл
на делене, влиянието на
различни субстанции и
какво се случва, когато
клетката е заразена с вирус. Биофизиците успели
да докажат, че клетките
прекратяват тази ежесекундна промяна в теглото
си чак при своята смърт.
„ Н а бл ю д а в а м е н е щ а ,
които никой досега не е

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

ват на непушачите по шест
дни допълнителен отпуск за
компенсация.
Въпросът бил разгледан
сериозно от компанията,
тъй като тя се намира на
29-я етаж на офис сграда в
Токио и всяко излизане за
по цигара отнема минимум
15 минути.
Според Асука решението
му може да стимулира пер-

сонала да откаже цигарите.
През последните няколко месеца в Япония се наблюдават упорити усилия за
налагане на строги правила
против тютюнопушенето.
През юли губернаторът на
Токио Юрико Коике огласи
плановете си за забрана
на тютюнопушенето на обществени места в японската столица преди лятната

олимпиада през 2020 г.
Но предложението срещна твърдата опозиция от
страна на подкрепящите
пушачите политици, ресторантьори и тютюневия
гигант Japan Tobacco, от
който една трета е държавна
собственост и конгломератът плати на държавата 700
млн. долара дивиденти през
2015 г.

ИНТЕРНЕТ АКАДЕМИЯ

КАК СЕ ПРАЩАТ САМОИЗТРИВАЩИ СЕ SMS-И
ИНТЕРФАКТОР
от ECON.BG
Има различни начини, по които това може
да се направи

жанието притеснително?
Ще ви се да не сте писали подобно нещо и то да
изчезне, сякаш не е било.
Няма проблем - просто
изпращайте самоунищожаващи се SMS-и.
Има различни начини,
по които това може да се
направи. От Gizmodo препоръчват тези три.

Secret за
iMessage

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

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

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

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

Confide
C o n f i d e р а б от и н а
Windows, Mac, iPhone,
Android и дори Apple
Watch. Приложението изпраща криптирани съобщения, които се самоизтриват веднага след
като са били прочетени.
Използва Еnd-To-End технология за криптиране
на данните и не позволява чрез скрийншот да се
заснеме съобщението.
Потребителите също така
разполагат с възможността да прикачват изображения и документи от всички
популярни облачни услуги
в интернет.
Единственият недостатък е, че и двете страни
трябва да имат инсталирано Confide.

БЪЛГАРСКИЯТ МЪЖ ПУШИ, ПИЕ
И ДЕБЕЛЕЕ, СПОРЕД ЕВРОСТАТ
ИНТЕРФАКТОР

Човешка клетка прикрепена към миниатюрната
пластина на везната

пластина, фиксирана
в единия си край. Втори, инфрачервен лазер,
и з м е р в а т р е п т е н и ет о
в другия край на пласт ината, п ъ р во без , а
след това с прикрепената
там клетка. „Масата на
клетката може да бъде
изчислена от разликата
в трепенията“, обяснява
David Martínez-Martín,
главен изобретател на
устройството.
На компютърна графика може да се види
п р о м я н ат а в т е гл от о .
През цял ото време, в
което трае измерването (от милисекунди до
дни), може да се отчете теглото на клетката.
Т ъ й к ато и з м е р вател ният уред с клетъчната
култура (клетката, която

виждал“, казват от екипа.
Публикациите на учени от ШФТИ винаги се
радват на голям интерес.
Затова не е учудващо,
че биолози от множество
сфери са заинтригувани
от новия измервателен
метод. Откритието може
да е прил ожимо в областта на медицината
и фармацията, тъй като
може да се използва за
изследване на патологичния растеж на клетките и
влиянието на лекарства
върху него.
Изобретението за
пръв път е представено
в списание Nature. Новият метод за претегляне е
патентован, а лицензираната швейцарска компания, Nanosurf AG, вече
разработва устройството.

Българските мъже живеят сравнително най-нездравословно сред представителите на силния пол в
Европейския съюз, отчита
анализ на „Евростат”, посветен на хранителните и
здравословни навици на
мъжете и жените на Стария
континент.
М ъ ж ете у н а с с а с
най-висок процент наднормено тегло, пушат и пият

над средните показатели
в ЕС и консумират сравнително малко здравословни
храни, алармира докладът,
цитиран от Дарик Нюз.
Около 60 процента от
българските мъже са с
наднормено тегло и индекс
на телесната маса над 25,
което е предпоследна фаза
преди затлъстяването, показват данните от анализа.
Освен това, едва 15 на сто
от представителите на силния пол у нас отделят поне

2 часа седмично за спорт или
друга физическа активност.
О к ол о 3 0
на сто от българите, или
п оч т и в с е к и
трети, к онсумира поне
веднъж седмично алкохол, а около
40 на сто пушат редовно
цигари всеки ден - все поводи за сериозно замисляне

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

ЧУЖДИТЕ ЕЗИЦИ ПО-ЛЕСНИ НА ГРАДУС. НАЗДРАВЕ!
ИНТЕРФАКТОР
от INEWS.BG
Една халба бира може
да засили чуждоеизиковите
способности на човек. До
този извод са стигнали учени, провели изследване на
връзката между алкохола в
малко количество и способността на човек да говори
чужд език, който е учил.
Изследването е направено
съвместно в университетите в Ливърпул, Маастрихт и
лондонския „Кингс Колидж”.
Добре известно е, че
алкохолът забавя умствената дейност и функциите
на организма. Нарушени

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

това не се случва.
Причината: Алкохолът повишава
самочувствието и
човек намалява
притеснението си
от околните. Което
важи и за случаите, при които хората използват изучаван от тях втори
език, различен от

родния.
Учените тествали какъв
е ефектът от малки дози
алкохол върху участници в
експеримент, които трябвало да преминават от майчиния си език на холандски.
Това били 50 германски

студенти от университета
в Маастрихт, наскоро учили
да четат, пишат и говорят
на холандски. Контролната
група консумирала само
безалкохолни напитки, а
на участниците дали малки
количества алкохол.
Оценявали ги двама
холандци, които не знаели
кой е почерпен и кой не.
Резултатът - по-добре се
справят, особено с произношението, онези, които
ударили по бира преди
експеримента. Учените
обаче наблягат на малкото
количество изпит алкохол.
При по-голямо - ефектът
става обратен.
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ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ ПРАВЯТ
НЕЗАБРАВИМ ИЗЛЕТА ДО ОРЕХОВО
ДРЕВЕН ПЪТ, СВЪРЗВАЛ ФИЛИПОПОЛИС С ЕГЕЙСКО МОРЕ МИНАВАЛ ОТТУК
ФАКТОР
от MARICA.BG
За Родопите казват, че
са малко кътче от рая,
подарено на хората. Който
веднъж е стъпил в тази
планина, завинаги остава
в плен на великолепната
природа. А ако копнеете да
изпитате чувство, което отдавна не ви е завладявало,
посетете с. Орехово в Чепеларска община. Красивото
българско село, известно
още като малкото Велико
Търново, е разположено
само на 60 км от Пловдив
в родопския дял Чернатица,
по северния склон на р.
Орешица, на 900 м надморска височина. Там природата е сътворила прекрасни
гори и хълмове. Гледката е
неописуема и зрелищна, а
при ясно време се виждат
Бяло море и дефилето на
Въча. Въздухът е чист и

но спокойствие и огромна
тъга от това, че рано или
късно трябва да напуснеш
този земен рай. Защото
попадаш в приказка, където
ти самият си герой.
Село Орехово (старото
му име е Рахово), датира
отпреди 13 века. За това
свидетелства и скалата
в западния край на селото, наречена „Дупнишки
камък”, обитавана още в
епохата на неолита - 4000
години пр. н. е. Друга забележителност е античният
път, строен 300 г. преди
Христа по времето на римското завоевание над родопските траки. Той е бил
със стратегическо значение
и е свързвал древния Филипополис с Бяло море. Днес
за неговото съществуване
свидетелстват запазените
каменни участъци по билото на Чернатица в посока

Водопад „Скакалото“

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

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

Водопад „Костен камък“

Орехово

древни реликви от византийско време и от живота
на първите му обитатели
- траките.
За силното
национално
самосъзнание
и родолюбивия
дух на хората,
живеещи там,
говорят множество исторически факти от
по-ново време.
Тук е построен о п ървото
килийно училище и негов
даскал е бил
местният поп
Ной (сега на
родната му
къща има паметна плоча).
За първи път
електрически ток светва в
с. Орехово, а жителите му
откупуват частното трасе
Асеновград - Орехово. На
негова територия работят
и първите гатери с водна
пара. Единствената църква
датира от 1882 г. и е интересен паметник на културата.
Друг паметник с национално значение е крепостта
„Цирикова черква”. Това
е връх, който се намира в
местността „Кабата”. Днес
от нея са останали единствено руини.
Освен с природата, китното село привлича и с
изградените над 30 параклиса, чийто брой продължава да расте. Чепеларското
село Орехово е събрало
около себе си множество
интересни и уникални природни обекти - водопади, скални образувания,
пещери и др. Водопадът
в местността „Дуплево”
е разположен в скалния
пролом на р. Орешица, на
около 500 м от последните
къщи на селото. Водите му
се изливат живописно пред
входа на една от природните забележителност, пещерата „Голямата дупка“. Над

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

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

Водопад „Дуплево“

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

Пещерата „Человешка дупка“

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

издава и турците подпалват
единия край, запушен със
слама. В капана трагично
загиват много жители на
селото - старци, жени и
деца. До някои от пещерите
има изградени екопътеки.
Една такава свързва Орехово с местността „Бостин
камък” - природния феномен „Чудните мостове” и
Римския път. Тя се намира в
уникална местност и представлява ждрело с голяма
пропаст.
Друг интересен маршрут е Орехово - Лилково
- Ситово (крайната цел е пещера със знаци, датиращи
от каменната ера). Селото
е изходен пункт за хижите
„Персенк“, „Кабата“, „Чудните мостове“ и „Скалните мостове“. Още много
атрактивни исторически и
географски маршрути тръгват от това китно родопско

Осман паша в края на 18
век, много ореховчани със
своите семейства се укрили
в намиращата се в местността пещера „Человешката дупка“. Предател ги

село, център на туристическа дейност още отпреди
100 години. За тяхното
съживяване и поддръжка се
грижи създаденото преди
8 г. местно туристическо
сдружение. Към него са
регистрирани над 10 фамилни къщи, чиито стопани
със собствени средства
поддържат
тези природни
и феноменални обекти. Чаровното село
е архитектурна ценност и
заради магията на възрожденския дух,
съхранен във
всяка една от
сградите му.
Уникалните родопски песни
в изпълнение
на ореховската
група за автентичен фолклор
и вълнуващо
пресъздадените ритуали
и кукерски игри допълват
хубавото преживяване тук.
--------------Със съкращения. Заглавията са на редакцията.
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ЕУФОРИЯ В ХАСКОВО СЛЕД ТРИУМФА НА ГРИГОР
ДВА ТЕНИС КЛУБА СЕ ОБЕДИНЯВАТ, КОРТОВЕТЕ НА КЕНАНА – С ИМЕТО НА ШАМПИОНА?
СПОРТФАКТОР
Еуфория обхвана Хасково, след триумфа на Григор Димитров на турнира в
Лондон. Градът, който дни
наред живя с победите на
любимеца си и тръпнеше
в очакване изригна след
края и победата. От балкони и тераси на заведения
проехтяха гърмежи, а пред
телевизорите в тенис-комплекс „Кенана” малки и
големи нададоха мощен
вик. Вдъхновени от родния
и местен успех, президен-

тите на двата тенис клуба в
града “Хасково” и “Хасково
2015” Румен Балкански и
Йордан Йорданов заявиха,
че се обединяват, за да
направят други деца шампиони. Похвално!
Кметът Добри Беливанов, който също бе на
„Кенана” пък авансира идея
кортовете, от които е тръгнал Димитров да носят
неговото име. Това щяло да
бъде обсъдено на комисии
в Общинския съвет. Ще
стане ли факт, предстои да
се види, но интересно е,

че във Фейсбук веднага се
зароди опозиция на идеята.
Повод за всичко това,
както се знае, даде спечелената от Гришо най-голямата титла в кариерата
му, №1 в най-престижния
ATP турнир Nitto ATP Finals,
където на финала надигра
Давид Гофен от Белгия със
7-5 4-6 6-3.
С това хасковлията сложи достоен край на сезона,
в който взе титли в Бризбейн - Австралия и София,
завоюва дебютен Мастърс
в Синсинати - САЩ и над-

деля над всички в Лондон.
Всичко това му донесе
заслужен успех - №3 в световната ранглиста.
Ще ми се да мога да
опиша емоциите. Невероятна седмица! За мен е чест
да играя тук. Тези седмици
са най-хубавите ми. …
Благодаря на моя отбор,
на мама и татко! Страхотно
е да съм тук и да спечеля
този трофей. Разбира се, и
българските знамена... развълнуван сподели Григор,
след финала в британската
столица.

НАША ГОРДОСТ

НАДИГРАВАНЕ

ОБЯВИХА МЪРИ СТОИЛОВ ЗА ПРИЕТИ, ВЪРНАТИ И ПАК
ТРЕНЬОР № 1 В КАЗАХСТАН ПРИЕТИ ПАРИ ЗА СПОРТ И
ИНТЕРФАКТОР
Професионалната футболна лига на Казахстан (ПФЛК)
о бя в и С т а н и мир Стоилов за
най-добър треньор през изминалия сезон във
вътрешното първенство и турнира за националната купа.
Българският
наставник, извел „Астана” до
четвърта поредна титла,
получи признанието след
вот на собствениците, треньорите и капитаните на
всички клубове в страната.
Стоилов е и носител на
пет отличия за треньор на
месеца, получени през април, юли, август, септември

КУЛТУРА, влязоха в съда

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

горец”.
Стоилов има смазваща преднина с 84 точки, а
Карлос Ферер от „Кайрат” е
втори с 33. Трети е Алексей
Петрушин от „Ордабаси”.
Стоилов гласува за Петрушин на първо място, следван от Младенов и Ферер.

Ясен ДИМОВ
След почти 3-часов
дебат Общинският съвет
отново прие върнатото от
кмета Добри Беливанов
решение за дофинансиране на детско-юношеския
спорт и културата в община Хасково. Кметът обаче
не падна по гръб и преди
два дни внесе в Административен съд - Хасково
жалба срещу новия акт.
Предложението, за което писахме в предишния
брой бе гласувано на октомврийската сесия, но Беливанов внесе възражение
за незаконосъобразност
и го я върна за ново разглеждане. Което породи
обвинения към градоначалника, за недостатъчна

Таня Захариева

ангажираност към спорта
и културата. Беливанов не
остана длъжен и изброи
направеното, от началото
на мандата му в двете
сфери.
Според председателя
на общинския съвет Таня
Захариева и съветници от
ГЕРБ, внесли предложе-

нието за подпомагане на
спорта и културата с нереализирани досега средства за видеонаблюдение,
актът на общинския съвет
е законен. “Коалиция за
Хасково” заяви, че няма
да участва в гласуването,
тъй като няма ясна методика за разпределение на
парите.
В крайна сметка с 23
гласа „за”, 4 „против” и
двама въздържали се, първоначалното решение на
ОбС бе потвърдено. Ако и
съдът го потвърди, спортните клубове и културните
институции ще получат 176
000 лв. за дейността си.
Произнесе ли се обаче в
полза на кметската жалба,
това няма да стане.

ДВАМА ОТ ДИМИТРОВГРАД НА
СВЕТОВНО по борба В ПОЛША

Димитър Иванов

СПОРТФАКТОР
Двама млади борци от Спортен клуб
по борба „Димитровград” заминаха с националния тим на Световното първенство
в полския град Бидгошч.
С екипа на България участват Микяй
Наим, в категория 57 кг. и Димитър Ива-

нов - 61 кг., съобщават от федерацията
по борба.
Световното до 23 години стартира на
във вторник - 21 ноември и ще продължи до неделя – 26-ти. Стискаме палци
за успех на младите димитровградски
таланти!

Микяй Наим

НАШЕ МОМЧЕ ПОДПИСА С БАСКЕТБОЛНИЯ ГРАНД „ЦЪРВЕНА ЗВЕЗДА”
СПОРТФАКТОР
В е с ел и н Го с п о динов-младши стана
най-младият чужденец в
историята на „Цървена
звезда”, подписал договор с легендарния баскетболен тим от Белград.
Параф талантът с хасковски корен положи на 3
ноември. Веско, който е
син на внезапно починалия, през юни, Веселин
Господинов сбъдна мечтата на баща си и заигра в
кадетския състав на един

от великите европейски
грандове.
Бабата и дядото на
момчето работиха дълги
години в Хасково. Баба
му Елисавета бе учител
по физическо възпитан и е , а д я д о м у Те н ч о
Господинов - треньор по
лека атлетика. Внезапно
починалият му, по време
на баскетболен мач, баща
игра в „Компакт” – Димитровград в най-славните
му години, после и в Португалия.
205-сантиметровият

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

да”. Контрактът, станал
ф а к т и с ус и л и я та н а
мениджъра Горан Коша-

нин, е до навършване на
18-годишна възраст.
Освен тренировъчен
процес белградският клуб
осигурява на родния тал ан т пълн а издръжк а,
частно училище и стипендия, информира в.
„Хасковска Марица”.
Преди да подпише договор, Веско игра един сезон в юношеската школа
на сръбския гранд. Треньорите и ръководството
оцениха високо упорития
труд и таланта на българският младеж и официал-

но го включиха в тима на
звездашите-кадети.
Всеки играч има индивидуална програма
за физик а. Тренираме
около 15 пъти седмично.
Набляга се на малките
неща – стрелба, техника
и издръжливост. Децата
са подбрани от цял свят и
от цяла Сърбия“, разказва пред BIТ българчето.
Дано „Цървена Звезда“
е само една малка крачка от предстоящите му
грандиозни баскетболни
успехи в бъдеще, пожела-
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ЕГИПЕТСКА БОГИНЯ ОТКРИТА КРАЙ КАНАДСКИ Момък ОБРА
НАГРАДИТЕ НА MTV, ХВАНА СИ
ДИМИТРОВГРАД
И ГАДЖЕ НА ЦЕРЕМОНИЯТА
СЛЕД РЕСТАВРАЦИЯ,
СЛАГАТ ИЗИДА В МУЗЕЯ

АРТФАКТОР
Мраморна статуя на египетската богиня
Изида бе открита при разкопки на Светилището на нимфите и Афродита, край димитровградското село Каснаково. Наред с
нея, е намерена и мраморна глава на сатир.
Откритията, според д-р Веселка Кацарова, ръководител на археологическия екип,
проучващ светилището, приближават димитровградския до световните музеи.
Артефактите са намерени при разкопки
на обекта, започнали в края на септември и
продължили месец. Те бяха пазени в тайна,
докато трае почистването и реставрацията
им, за да се обявят преди дни на нарочна
пресконференция. След нея работата по
вида на находките продължава, преди изла-

гането им в местния Исторически музей.
Изида, макар без глава и ръце е много
запазена. Висока е около 80 см., а с постамента стигала метър. Тя е единствена статуя
на египетската богиня, намирана в България.
Намерена е в сграда пред нимфеума, в която
миналата година бяха открити мозайки. Според д-р Кацарова сградата е била огромна, с
около 1,5 дка застроена площ, от която към
момента е проучена 1/3.

АРТФАКТОР
Канадският
изпълнител Шон
Мендес се оказа
големият победител в надпреварата за европейските музикални
награди на MTV.
Сред много световни звезди и блясък на церемонията,
той бе отличен в категориите: „Най-добър изпълнител”, „Най-добра песен” и
„Най-много почитатели”. Но не само
в това му излезе късмета. Според
публикации в медиите, Мендес цяла
вечер не се отделил от очарователната
манекенка Хейли Болдуин. По-късно
пък, на афтърпартито били видени
да се целуват. Дъщерята на актьора

Стивън Болдуин е
сред най-търсените
модели, а през май
мъжкото списание
Maxim я класира
първа сред най-красивите жени.
Новото й гадже
Мендес също е на
върха, не само в
МТV. Албумът му е на първите места в
класациите в цял свят. Спечели награди от iHeartRadio, също и от People‘s
Choice Award.
На церемонията на MTV в Лондон
наградата „Най-добър рок изпълнител”
отиде при групата Coldplay, а за електронна музика отличието взе Давид
Гета. U2 получиха награда за глобална
икона.

БЕСТСЕЛЪР

ИЗЧЕЗНАЛАТА БИБЛИОТЕКА – КОЙ ЩЕ Я НАМЕРИ?
„Изчезналата библиотека“ е дебютен роман на
американски писател, известен с псевдонима А. М.
Дийн. Как е истинското му
име, не е известно. Също
и кой е. Говори се, че е
професор по богословие
авторитет в областта на
древните култури и историята на религиозните
вярвания. Но дали е така,

е отделен въпрос.
„Изчезвалата библиотека” е издаден през 2012
г. Главната героиня Емили
Уес е специалист и преподавател по история на
религиите. Мисията й е
да намери великата Александрийска библиотека,
запазена, но скрита през
вековете. Получава задачата си с поредица от тайни

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

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

Романът става бестселър и е публикуван в над
16 страни по света, между
които и България. Година
по-късно се появява втора
книга от поредицата – „Ключовият камък“, издаден
през 2013-а.
Автор: А. М. Дийн
Издател: Enthusiast
Година на издаване:
2014-а.

ДЕСЕТТЕ ТИПА FACEBOOK-ПОТРЕБИТЕЛИ, ВИДЕНИ ОТ ИВО СИРОМАХОВ
Денят й започва
с позитивния призив:
dobroutrooooo na si4ki!!!!!
mn wi obi4kaaaaaam!
: ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
После КИФЛАТА пуска селфи от кенефа на чалготеката, в която е била снощи.
Приятелките й я лайкват
и пишат „mn si slatka“, докато си мислят „тая к‘ва
е грозна, не е истина“.
В ранния следобед се появява снимка на евтино
бельо, още с етикчетета,
и текст „vijte kf0 si kupix,
nali sa mn sladurskiii???“
Приятелките й пишат, че
гащите, които си е купила, са mn sladurski, докато си мислят „тая к,ва
к у. . а е , н е е и с т и н а “ .
Надвечер настъпва часът
на тъжните откровения.
Пускат се разкъсващи сърцето строфи от някоя мазна
чалгия „обичам те, разбери,
това е мойта вина“, или пък
„защо не пръснеш със ръце
това сърце, проклетото, да
спре“.
• МНОГОЗНАЙКОТО
Той е компетентен по всички въпроси – от тактиката
на Кубрат Пулев до методите за добив на шистов
газ и винаги изказва категорично мнение. Ако някой
се опита да спори с някого,
Многознайкото го отрязва и
високомерно му обяснява,
че опонентът му изобщо не
е наясно с нещата. Само
той имал информация по
въпроса, но не казва откъде
се е сдобил тази информация. Постоянно пуска
линкове към статии със
съмнителни теории.

• ПАТР И ОТЪТ
Той е убеден, че българите са няк акви
по-висши същества,
които превъзхождат
другите народи във всички
отношения. Българките са
най-красивите, българите
са с най-дългите ку..ве и т.н.
Мрази всички чужденци и
най-вече турците и европейците. По неизвестни
причини харесва руснаците, защото според него
те са ни „освободили“.
Патриотът смята, че всички други народи не правят
нищо друго освен денонощно да мислят
как да прецакат клета майк а Б а л га р и я .
Ако не бяха те,
сега щяхме да
сме по-мощна
сила от Щатите и Китай, взети заедно.
На празници Патриотът
изпада във фейсбук-еуфория. Поства развети
трибагреници, снимки на
Ботев и Левски, възрожденски песни и призиви
SABODETE SE BALGARI!!!
Но това се случва само
сутрин. На обяд се напива
като свиня и заспива с лице
в салатата.
• КОНСПИРАТОРЪТ
Той не влиза във фейсбук
с името си, защото е убеден, че тайните служби
го дебнат. Подвизава се с
никнейми като An0nimu3,
Tamplierat, CaitGais и т.н.
Сигурен е, че 99 процента
от хората във фейсбук са
агенти на разузнаване-

чета, които са сложили за профилна някоя
по-разголена снимка.
Те не са я сложили за
него, а за да хванат
на въдицата някой заможен чичко, който би могъл да им купи поне едни
ботушки от мола. Затова
Онанистът винаги се представя за поне 30-годишен.
След като завърже контакт, той започва да сваля
избраницата си. Но целта
на свалката не е да се
срещне с нея. Целта му е
да я накара да му прати
някоя по-разголена снимка,
за да има пред какво да
мастурбира.
• К У Л И НАР К АТА
Тя обикновено е скучаеща
домакиня. Още от сутринта
снима чашата си с кафе
и се прави на гостоприемна с тъпото „Някой да
иска чаша ароматно кафе?“
(Сякаш може да почерпи някого през монитора!)
После следват снимки
на палачинки, бухтички,
баници и т.н. (Но никога филия с лютеница,
смята се за просташко).
Тези снимки привличат
стотици лайкове от други
скучаещи домакини, а коментарите под тях най-често са „охххх, как са ми се
прияли...“ или пък „благодаря ти, че ме подсети и аз
ще взема да си направя“
На обяд кулинарната оргия продължава със супи,
кебапи, гювечи и мусаки.
Разменят се рецепти и
се дават акъли от сорта
„аз на пълнените чушки
винаги слагам щипка кимион, стават божествени“.

КИФЛАТА И ДРУГИТЕ
то, изпратени в мрежата, за да научат всички
негови тайни. Затова се
е регистрирал с фалшив
мейл и никога не се тагва,
за да не го знаят къде е.
Опитва се да „отваря очите“
на заблудените и наивни граждани, като с недомлъвки им намеква, че
скоро ще бъдат подложени

на мъчително унищожение
от Определени Кръгове.
Смята, че ако това стане,
само той ще оцелее, защото е бил информиран.
• АЛ К О Х ОЛ И К ЪТ
Той се опитва да е забавен по един твърде нелеп
начин. Пише нарочно на
някакъв диалект, защото
смята, че това е много
смешно. Основни теми на
статусите му са киселото
зеле, домашната ракия и
секса с неепилирани жени
- такъв, какъвто го помни
от 80-те години, когато последно е правил секс. Музиката, която слуша, също
е от онова време - Рейнбоу,
Уайт Снейк и Щурците.
Поства от време на време

такива клипове с текст „Поздравче!“. Кефи се на Цонко
от Каварна. Задължително
отбелязва всички именни
дни - от Свети Спиридон до
света Ефросиния. И винаги
с милото „Честито на всички
именници! И наздраве!“.
Понякога разказва и стари
вицове за Иванчо и Марийка, от които ти става някак
тъжно.
• Х РАНЕ Щ И ЯТ И З ВЕСТНИ. Той е открил смисъла на съществуването си
в това да обикаля страниците на популярните личности и да ги обижда. На
стената на Бербатов пише,
че бил некадърник, на стената на Цвети Пиронкова
- че била грозна. Говори
им на „ве“, за да подчертае, че се смята за равен
на тях. Мисли си, че щом
може да пише такива неща
на толко известни хора,
значи е големата работа.
После се хвали на приятелите си „кой ве, григор
димитров ли??? найш колко съм го хранил у фейса... аз такиа кат него ги
прая на две стинки ве...“
Храбростта му се проявява
само когато е зад клавиатурата. В живота е страхлив
мишок, който не смее да
гледа хората в очите.
•
ОНАН И СТЪТ
Веднага щом се върне от
училище, той влиза в мрежата и започва да търси
обекти за мастурбация.
Обикновено това са моми-

После идват угризенията и
оплакванията „ох, нищо не
ям и пак пълнея, една чаша
вода да изпия и веднага ми
се лепи“. Тези вопли звучат
някак лицемерно, защото идват от жени, които
очевидно омитат огромни
количества манджи.
• НАП У Ш ЕН И ЯТ
Той постоянно е „на черешата“. Коментира всякакви статуси и снимки с неизменното „pxaxaxaaaaaa“.
Споделя охотно всички
събития от динамичното си
ежедневие с признанието
„napra0 se sma3axme brat
pxaxaxaaaaaa“.
• ДОСАДНАТА МАМА
Тя използва социалната
мрежа най-вече за да популяризира всички биологични функции на отрочето си
- ядене, оригване, пърдене,
сране и т.н. Говори за детето си в първо лице множествено число „днес ядохме пюре“, „днес ни поникна
първото зъбче“ и т.н. Нарича мъжа си „нашият татко“.
Участва и във всички безумни фейсбук-конкурси за
снимка на „най-сладкото
бебче“ и моли всичките
си приятели да лайкват
снимките й, за да спечели
незнамкакво си.
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Обещание за пролет
Мечтай ме смело! Аз ще ти се случа.
Родена съм да бъда твоя, знам.
В ръцете си държиш отдавна ключа
от моето сърце. От моя храм.
Мечтай ме даже в мигове на слабост
когато търсиш огън в чужда длан.
Навярно ще преминем първа младост,
но първа пролет, вярвай, ще ти дам.
Не се страхувай, няма да забравя
очите ти със цвят на кехлибар.
Сърцето ми, досущ радар, улавя
сигнала на сърцето ти.
Пожар
запалил си във мен и той не гасне
дори след най-безмилостния дъжд.
Посял си зрънце обич. Щом порасне,
ще станеш най-накрая Моят мъж.
Ръцете ти сега не ме прегръщат,
но някой ден във мен ще се вплетат.
Мечтите са мечти, за да се сбъдват!
На този принцип движи се светът.
			
ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ

Най-бързият, за момента, трен за масово ползване
се движи в Китай. Нарича
се „Фусин“ и е в експлоатация съвсем отскоро.
С т р ел ата о бс л у ж ва
маршрута Пекин-Шанхай с
феноменалната скорост от

НАЙ-БЪРЗИЯТ ВЛАК
СЕ ДВИЖИ В КИТАЙ
350 км/ч, въпреки че има
потенциала да развива и
до 400 км/ч.
Китайската железопътна корпорация е закупила
104 от тези влакове, за
общо 2,6 милиарда долара
и много скоро те ще бъдат
използвани и в други натоварени жп маршрути в
страната.
В края на септември
„Фусин“ направи първите

си 7 пълни маршрута между
Пекин и Шанхай, като всеки
един от тях е изминат за
приблизително време 4,5
часа. По-старите модификации китайски високоскоростни влакове успяваха да
изминат същото разстояние
за не по-малко от 6 часа.
Страната притежава и
най-дългата мрежа от високоскоростни железопътни
линии в света - 22 хил. км.

ДОБРЕ ЛИ ВИЖДАТЕ?
АЙНЩАЙН ИЛИ МОНРО?
Ето един интересен тест за зрение. Кого виждате на снимката?
Ако се намирате на нормално разстояние и имате нормално
зрение, би трябвало да виждате Алберт Айнщайн.
Ако обаче портретът е на
Мерилин Монро, замислете
се за преглед при очен лекар.
Ефектът може да бъде различен и от човек с добро зрение, ако се промени размера
на снимката или разстоянието,
от което се гледа. Колкото
по-далече е, толкова по-вероятна е появата на Мерилин
Монро. Това е така, тъй като
отдалече очите разпознават
единствено общите контури
на едно изображение. Но колкото повече се приближава човек, толкова по-ярко изпъкват
дребните детайли.
Отдръпнете се. Колкото
по-отдалече виждате Айнщайн, толкова по-добро е
зрението ви. Можете да постигнете същия ефект, като
примижите, за да замъглите
снимката, получена от наслагване на двата портрета.

ЛИВАДНА
ТРЕВА

ИНТЕГРАЛНА
СХЕМА

РОМАН ОТ
СТИВЪН КИНГ

ЗАЛЕПВАЩО
ВЕЩЕСТВО

ИЗКУСТВЕНА
ПРЕЖДА

ВЪЖЕ С
ПРИМКА

Васка Мадарова

ИНДУСТРИЯ

СТИХОТВОРЕЦ

ГЕРОЙ В „ОДИСЕЯ“, СИН
НА ЛИЗЕНОР
ЕДРИЯТ
СУХОЗЕМЕН
БОЗАЙНИК
ФРЕНСКИ
МАТЕМАТИК
(Р. 1926)

ЗАПУШАЛКА
ВЛАКНОДАЙНО
РАСТЕНИЕ

Г-Й В ОП. „АКО
БЯХ ЦАР“ НА
АДОЛФ АДАМ
СКОК С
ПРЕМЯТАНЕ
ОСНОВА НА
СГРАДА
СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР

ТЕСТЕНИ
ПРЪЧИЦИ
ЗА СУПА

КРАДЕЦ,
РАЗБОЙНИК
(ОСТ.)

СТОПАНКА,
КЪЩОВНИЦА
СЛАВЯНСКО
ПЛЕМЕ
ОТБРАНО
ОБЩЕСТВО

ПОРЕДНО
ЧИСЛО

ТЕНИСИСТ
ОТ САЩ, УИМБЪЛДЪН‘75
(1943-1993)

ЧЕШКИ
ЦИГУЛАР И
КОМПОЗИТОР
(1730-1788)

СТОЛИЦАТА
НА ЛАТВИЯ
НЕМСКИ
ТВ КАНАЛ
БИТПАЗАР
(НАР.)

СПОРТНА
ЧАНТА

ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА
НЕВИННОСТ

КРАЙ НА
МОЛИТВА

ГРАД В ЗАП.
РУМЪНИЯ
НА Р. МУРЕШ
СЪД ЗА
ПЪРЖЕНЕ
ПРИМИТИВНО
ПЛАВАТЕЛНО
СРЕДСТВО

ХИЩНИК ОТ
СЕМ. КОТКИ
СКЪЛА,
ЗЪБЕР

СТИХ. ОТ П.Р.
СЛАВЕЙКОВ

СИН НА
ПРИАМ
(ГР. МИТ.)

ЧАСТ,
ПРОЦЕНТ

ОБШИВКА НА
УНИФОРМА
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ЕДИН ЕРГЕН ПО-МАЛКО В ПИМ
ЕДИН КУМ – ПОВЕЧЕ

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

Кумовете Тихомир и Таня Спасови, със синчето Тошко

на в отбора на съпрузите.
Това стана на 29 октомври,
най-напред с граждански
ритуал, после с църковен,
в храм „Св. Архангел Михаил”. Свидетели на бракосъчетанието му с Ваня,
приела вече фамилията
Киркова, станаха колегата
на Хубен - инж. Тихомир
Спасов и половинката му
Таня. С което пък кумовете
във фирмата се увеличиха
с един 
Честито, макар с леко
закъснение, но от сърце,
на двете двойки! Живи и
здрави да са, да споделят
радости и да си помагат в
живота.
На младото семейство
– дълъг задружен път, с
хубави моменти изпълнен!
И Хубен в очите да гледа
Ваня, че скоро тя още една
радост ще му донесе!

Първият семеен танц на Ваня и Хубен

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ФЕН НА ВЕСТНИКА ЧЕТИРИ ДИВИ СВИНИ
ГЪТНАХА ЛОВЦИ

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

СЛЕД празненство
ФАКТОР

Едно време, в знак на уважение сваляха шапка. Днес свалят
слушалка, а в знак на особено уважение - и двете слушалки
***
Майка сготвила за вечеря домашно зайче, но тъй
като децата много обичали
животинчетата, решили с
бащата да не казват какво
е. Докато вечеряли, обаче,
момчето, което хапвало с
апетит, се обърнало към
таткото:
- Тате, какво е това?
Много е вкусно!
Бащата тайнствено:
- Ще ви дам един жокер:
майка ви ме нарича така от

време на време.
При което момиченцето
скочило, дръпнало чинията
на брат си и извикало:
- Не яж, не яж! Сготвили
са задник!
Мъж и жена с втори
брак. Той:
- И кажи на сина ти да
престане да ме имитира!
Тя, към малкия:
- Гоше, спри да се правиш на идиот!



***
Мъж и жена лежат след
запой на мъжа. Той с избити
зъби и посинено око пита
жена си:
- Скъпа, не си ли притеснена какво се е случило
снощи?
- Нее, като се прибра
нищо ти нямаше.

Виждат се двама приятели от гимназия, 20 го-

дини след завършването:
– О, какво става, стари
приятелю? Как си?
– Ами, заминах за Германия, ожених се, работя
в голяма компания, имам
две деца, едното студент,
другото - ученик. При теб
как е?
– Отивам да си платя
интернета!
– А иначе?
– Иначе ще го спрат.

Ðåäàêòîð: Õðèñòî ÖÂÅÒÊÎÂ, 0887 543 076, e-mail: faktor.pim@gmail.com
Ñ íåîöåíèìîòî ñúäåéñòâèå íà èíæ. Èâàí ÀÍÃÅËÎÂ, åêñïåðò ïî êà÷åñòâîòî,
038 / 66 46 01, e-mail: pim@pimbg.com

Àäðåñ: 6300 Õàñêîâî, áóë. “Âàñèë Ëåâñêè” ¹ 6 - ÏÈÌ-ÎÎÄ
Ñ “Ôàêòîð” ÏÈÌ-ÎÎÄ ñëàãà íà÷àëîòî íà åäíà íîâà òðàäèöèÿ â ñâîÿ
ëåòîïèñ - âåñòíèê çà õîðàòà. Íåãîâàòà ñúäáà å äà èì ñëóæè!

Ïå÷àò: “Ïàéíåð Ïðèíò” - Äèìèòðîâãðàä
Ïðåäïå÷àò: “ÏÐÅ-ïðåñ” - Õàñêîâî

Не една и две, а цели
четири диви свини гътнаха ловците от Сенокласката дружина след
фирмения банкет в Маджарово. Рано сутринта
на 11-ти 11-ти празнували
и непразнували бяха на
линия.
Късметът да проявят
точен мерник споходи Георги Янтекелиев, Стоян

Деверецов, Методи Джаков и Димо Димов.
Слуката на първите
двама беше по-голяма
– по около стотина кила
животни, докато Методи
и Димо се задоволиха с
по-малки, но по-крехки,
издадоха колеги.
Иначе се чули доста
гърмежи, но свинетата
ли се оказали по-бързи,
ловците ли по-бавни, нови
жертви не паднали.

Млад юнга гледа притеснен безкрайния океан и
пита капитана на пиратския кораб.
- Шефе, казват,
че 20 години плуваш
по морета и океани.
Случвало ли се е да
се видиш морско чудовище, разярен кит
да нападне кораба?
- Не синко, не се
е случвало, от 20
години аз съм въздържател.

