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ПИМ Е ГОЛЯМА, ЗАЩОТО ВСИЧКИ Я ПРАВИМ ТАКАВА
УПРАВИТЕЛЯТ ЗА ФИРМАТА И ХОРАТА

ФАКТОР

Голямата фирма има 
големи празници. Нашите 
са такива. Говорихме за 
това, което сме свършили 
и което предстои. 2016 го-
дина беше трудна, но ние 

успяхме да я приключим 
успешно. И нека отпра-
вим поглед към 2017 – да 
я започнем добре и да я 
свършим добре. За да каз-
ваме, когато я изпращаме, 
че и тя е била успешна за 
ПИМ. Че сме си изпълнили 

задачите, както сега. Има-
хме някои малки пропуски, 
наистина, но основното 
приключихме според плана. 
Това е благодарение на 
всички вас, заяви на тър-
жеството в края на мина-
лата година управителят 

инж. Димитър Назъров.
ПИМ е стабилна ком-

пания, ПИМ е голяма, 
защото всички ние я пра-
вим голяма, подчерта 
той. И още: Всеки я носи 
в сърцето си, всеки се 
раздава за ПИМ. Много 

от вас през годината 
работиха зад граница, 
далеч от близките си и с 
чест представиха в раз-
лични страни фирмата. 
Вяха знамето й гордо. Но 
и компанията може да се 
гордее с тях. 

В Румъния за първи път 
през 2016 г. произведохме 
идни огромни 1600-куби-
кови съдове с изолация. В 
срок и качествено. Благо-
даря на Георги Иванов и 
момчетата за това. 
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ФАКТОР

Оптимизирана, както 
анонсирахме в предиш-
ния брой, бе управлен-
ската структура в ПИМ. 

Промените засягат 
няколко направления, 
в най-голяма степен 
– търговското. Негов 
мениджър става инж. 
Желязко Андонов. 

Към търговското на-
правления преминаха 
мениджърите по продаж-
би, ръководени доскоро 
пряко от управителя. 
Те вече имат и старши, 
в лицето на инж. Ми-
рослав Атанасов. Инж. 
Славка Божинова, като 
организатор на търгов-
ската дейност, ръководи 
експортното звено. Екс-

педиторите пък поема 
Генади Тенчев. Той отго-
варя и за склад „Готова 
продукция”.

Увеличават се ангажи-
ментите на финансово и 
транспортно-логистич-
ното направление, огла-
вявано от инж. Кристина 
Иванова. От този месец 
тя работи в тясно вза-
имодействие и с отдел 

„Снабдяване”.
Към направлението 

на инж. Пламен Петров 
– Развойна дейност, 
внедряване и ремонти, 
преминава Конструкти-
вен отдел, с ръководи-
тел инж. Валя Назъро-
ва. Отпада Прототипния 
цех, присъединен към 
„Сервиз и монтаж” на 
Здравко Здравков.  

      

ОПТИМИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНСКАТА СТРУКТУРА

Минаха като ден. 
Но не са ден. Скоро ще 
станат 10 години. От 
първия брой на фирмения 
вестник „Фактор ПИМ”. 
Юбилеят е време за рав-
носметка. Ще я правим 
заедно с вас, нашите 
читатели. Ще продължа-
ваме да търсим мнения 
по важни въпроси. 

Ще работим упори-
то, вестникът да става 
по-интересен. За което 
разчитаме и на вашето 
съдействие. 

Но, освен за равно-
сметка, юбилеят е повод 
и за гордост. Че 10 години 
ни има и вървим напред. 
С нашата фирма – ПИМ. 
Събитието заслужава да 

бъде отбелязано. Ще го 
направим с няколко ини-
циативи. 

Една от тях е уникална 
поредица с всички броеве 
на вестника, в резбована 
обложка от дърво – като 
голяма книга. Тя ще бъде 
подарена на Историческия 
музей. 

Продължаваме с фут-

болния турнир, под егида-
та на „Фактор”, с трето 
издание на пролет. Тогава 
ще се разбере, остава 
ли завинаги в Първи цех 
преходната купа, или ще 
краси друга витрина?

В юбилейния месец май 
ще стартира и електрон-
но издание на „Фактор”.  
Ще го представим в на-

вечерието на празника 24 
май, заедно с юбилейна 
фото-изложба. 

Приятна изненада гот-
вим и за туристите от 
фирмата. Очаква ги ин-
тересен маршрут в тра-
диционния месец август. 
Кой връх на коя планина ще 
се изкачва, ще известим 
по-късно. 

И още една идея за 
юбилейната година бе 
одобрена от ръковод-
ството. Нов турнир 
под патронажа на вест-
ника -  по бридж- бе -
лот, есента. Тогава 
ще се разбере и кои от 
многото любители на 
карти във фирмата, са 
най-добри.   

ДЕСЕТИЛЕТИЕ ОТ НАЧАЛОТО – ЩЕ ГО ОТБЕЛЕЖИМ ДОСТОЙНО

ПУБЛИКУВАЙ ВАЛЕНТИНКА, 
СПЕЧЕЛИ ИСКРЯщА 
НАПИТКА

ИДЕ КОНКУРСЪТ ЗА ТРИФОН 
ЗАРЕЗАН, ВИНАРИ И 
КУЛИНАРИ ДА СЕ ГОТВЯТ
ЗА ДЕНЯ НА ЛЮБОВТА
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ФАКТОР
Стартира работата на 

обекти зад граница, където 
и миналата година действа-
ха бригади от ПИМ. Първи 
отлитат Росен Димчев и 
колегите му – Георги Руси-
нов, Пенко Павлов, Йордан 
Иванчев. Направлението 
е Грузия, където до самия 
край на 2016-та те гради-
ха съдове в голям винза-
вод. След завършване на 
обекта Димчев и бригада-
та се прехвърлят в друго 
предприятие за градеж на 
100-кубикови съдове. 

За кавказката страна 
предстои заминаване и на 
още колеги, информира 
производственият мени-
джър инж. Иван Ангелов. 
Сформирана в близко вре-
ме ще бъде и втора група 
за направа на 150-кубикови 
съоръжения, а трета ще 
работи по мащабен проект 
в модерния винпром „КТВ”, 
където ПИМ е изработил го-
ляма част от оборудването. 

Скоро след грузинската, 
тръгва група и за Русия, с 
ръководител Атанас На-
зъров. Тя също продължа-
ва на обект от миналата 
година, но  с нова задача – 

изработка на 250-кубикови 
съдове.

На познато място в Уз-
бекистан предстои връ-
щане и на Александър Ди-
митров, с бригадата си. 
Те трябва да довършат 
серията съоръжения по 110 
кубически метра.

За Румъния пък се гот-
ви Георги Иванов, който 
с момчетата си трябва да 
започне следващ етап от 
изпълнявания в „Жидвей” 
голям проект. 

За друг обект в северна-
та съседка ще се работи в 
Хасково. Поръчката включ-
ва дълга серия съоръжения 
с изолация, които с конвои 
ще се извозват отвъд Ду-
нав, за монтаж.

Работа в близките месе-
ци предстои и на обекти в 
България, информира още 
инж. Ангелов. Има немалко 
поръчки за зимния сезон, 
така че място за отпускане 
няма. Настройката на еки-
пите трябва да е за сериоз-
на работа. А с приближава-
нето на пролетта и лятото, 
тя във все по-голяма степен 
ще става такава, катего-
ричен е производственият 
мениджър. 

 

Христо ЦВЕТКОВ

Да покажем специално 
работата, която върши чел-
ната бригада в ПИМ, тази, 
която първа влиза в досег 
с пристигналия материал, 
обещах на Пильо Пилев в 
края на миналата година. 
И тъй като обещанията 
трябва да се изпълняват, 
а и ролята на седмината 
действително е същест-

вена за производството, 
репортажът се появява.

Ние сме като зароди-
ша на яйцето. Няма ли 
зародиш, няма какво да 
се развие, няма и какво да 
се излюпи. Не излязат ли 
от тук орнаментираните 
заготовки, с какво ще ра-
ботят производствените 
цехове, образно представя 

и риторично пита Пильо. 
Сравнението със зародиш 
пък прави заради мястото 
в производствения процес, 
заемано от бригадата – в 
самото начало. То е с раз-
виването на ролоните ла-
марина. Материалът се на-
рязва, мармира се, огъва се 
за мантели, те се заваряват, 
а заварките се почистват. 
Следва разпределение на 
заготовките, спрямо изпъл-

няваната поръчка - отиват в 
хасковските производстве-
ни цехове, в маджаровското 
предприятие, на обекти в 
страната и чужбина. Пак, 
според поръчката, някои 
излизат и със заварени 
„ризи”. 

Пильо е на машината за 
мармиране, заедно с Ангел 
Колев. Екип са от около 3 

години. Тогава е пратен тук 
от Втори цех. Иначе, в ПИМ 
е с 12 годишен стаж. Ангел 
е от 5 години, все на това 
място. С доста опит са и 
останалите от бригадата. 
Разбират си от работа-
та всички, казват двама-
та – и са отлични колеги. 
Потвърждава го и брига-
дирът Милен Дяков. Добър 
екип сме, разчитаме един 
на друг, всеки е професио-

налист в работата и винаги 
готов да се включи, налага 
ли се общо действие. 

А такива често има. До-
като говорим, всички се съ-
бират за изваждане на  мар-
мирани 8-метрови листове, 
за отнасяне към машините 
за огъване и заваряване. 
С общи усилия и подръчни 
средства маневрите са 
направени. Губи се обаче 
технологично време. Тук 
е и проблемът, тежащ на 
всички. Помещенията ид-
ват малки, бавим се, без да 
зависи от нас, а можем това 
време да оползотворим в 
по-ползотворни действия, 
откровени са колегите. Го-
вори се за нов проект, който 
тотално ще реши нещата в 
Заготовъчния цех – и при 
нас, и в също „отеснялото” 
друго хале. Надяваме се 

да стане, колкото може 
по-скоро, изразява общото 
мнение Георги Янтекелиев. 
Той също оценя, по своему, 
мястото в производството 
на звеното от което е. С 
други думи – като извор. 
Не извира ли оттук, как ще 
имат работа другите?  Ето, 
в началото на годината, 
цеховете, може да се каже, 
са на нула. Чакат заготовки. 
Трябва да ги направим, за 

да имат работа останалите. 
И, както виждаш – дейст-
ваме… 

Виждам,  наистина. 
Виждам отговорни, опит-
ни, съвестно вършещи за-
дълженията си хора. Екип 
от професионалисти – и 
четиримата за които стана 
дума, и останалите, дето 
мълчаливо действат по 
задачите си – Тихомир Ми-
хов и Стоян Иванов. Няма 
го само Динко Желков, 
които обслужва линията 
за заваряване на „ризи”. 
В отпуск се оказа. А сред 
снимките (най-долу) го 
има не само защото ми е 
приятел, а защото мястото 
му в групата от извора е 
неоспоримо. И като опитен 
заварчик, и като генератор 
на настроение, с вицове и 
свежи истории.         

ИЗВОРЪТ, ОТ КОЙТО ТРЪГВА РЕКАТА

Няма шанс снегът в двора. Може да е затрупал 
цялата страна, може в Хасково да е най-много, но в 
ПИМ шансът да попречи на работата липсва. Защото 
Георги не му го дава  А и ЮМЗ-то, като руска машина, 
грам респект от бялото „бедствие“ няма. Отнася го като 
бръмбар сламка и като НАП - данъци го събира…

ФАКТОР

На специални снимки 
се запечатват фрезистите 
Георги Лозев, Георги Колев 
и Михаил Кирчев. Правят 
общ кадър от години. По 
едно фото си вземат, едно 
слагат на табло, да съ-
поставят промените през 
изминалите месеци. Иде-
ята е на Георги, който ини-
циира заснемането. Вярно, 

НЯМА ШАНС 

СТАРТИРА РАБОТАТА НА 
ОБЕКТИ ЗАД ГРАНИЦА

СНИМКА ЗА СПОМЕН

С НАС ЗАПОЧВА ПРОИЗВОДСТВОТО, 
ГОРДЕЯТ СЕ В БРИГАДАТА НА МИЛЕН ДЯКОВ

с  условие да няма публи-
кация във вестника, но се 
надяваме да не се разсър-
ди на тази. Първо, защото и 
тримата са в добра форма, 
както личи, второ, защото в 
тяхната работилница рядко 
надничаме, а не трябва да 
е така. Сериозно работят 
колегите и качествено, а 
Лозев е първият в екипа на 
ПИМ, постъпил още през 
1991 година.  
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ЗА ДЕНЯ НА ЛЮБОВТА

ФАКТОР

На 3 панаира се пред-
ставя през февруари 
ПИМ. Пръв в хронология-
та – от 14 до 17 февруари, 
е „Еномак”, в испанския 
град Сарагоса. Тук ПИМ 
дебютира. 

Историята на панаи-
ра започва още в 1941 
година. С времето той 
става все по-популярен 
и посещаван, за да се 
нареди днес в челото на 
европейските изложе-
ния. Експозициите заемат 

НА 3 ПАНАИРА СЕ ПРЕДСТАВЯ ПРЕЗ 
ФЕВРУАРИ ПИМ ДЕБЮТИРАМЕ НА „ЕНОМАК” 

В САРАГОСА 

съчетава изложенията 
„Винария” – за лозарство 
и винарство, селскосто-
панското „Агра”, „АПИ”, 
за пчеларство, „Фудтех” 
за храни, напитки, техно-
логии, ресторантьорското 
„Хорека” и „Вкусовете на 
Италия” – храни и вина от 
Апенините. 

На „Винария” ПИМ се 
представя от създаването 
му. Участваме и в „Агра”, 
откакто двете експозиции 
се провеждат заедно. 
Така ще е и сега. Пави-
лион с мостри ще има 

обща площ от 36 000 кв. 
м., разположени в 11 па-
лати. Павилионът на ПИМ 
в Сарагоса е с площ 30 кв. 
м. Като мостри, илюстри-
ращи възможностите за 
производство на винар-
ска техника са предпоче-
тени 2-кубиков фермен-
татор с яйцевидна форма 
и цилиндричен, с обем 1 
куб. м.   

Традиционно участие, 
в края на месеца ще от-
бележим и в  пловдив-
ския Панаирен град.  От 
22 до 26 февруари той 

в палатата за винарско 
машиностроене, друг – с 
млекопраработваща тех-
ника – при селскостопан-
ските изложители. 

С изявите в пловдив-
ския панаир тази годи-
на съвпада и белград-
ския „Беовин”. Започва 
ден след „Винария” и 
приключва на същата 
дата – 26-и. На „Беовин” 
компанията също е дъл-
гогодишен участник, със 
силно представяне и ус-
тановяване на множество 
ползотворни контакти. 

Конкурс за оригинална 
валентинка обявява „Фак-
тор”. Разбира се, със спе-
циална награда за автора 
- питие, което най-много се 
свързва с любовта – вино. 
Избрахме пенлива „Искра”, 
в количество за двама – да 
разпали още повече же-
лания. 

Как да го спечелите? 
Много просто. Изберете 
или изработете картичка за 
Свети Валентин, сътворете 
впечатляващо пожелание, 
публикувайте на ФАКТОР 
ПИМ във Фейсбук. Крайният 

срок е 14 февруари, начал-
ният – от днес. В късния сле-
добед на празничния ден, 
арт-комисия ще определи 
при кого отива наградата. 
Ако авторът на най-ориги-
налната валентинка е от 
ПИМ, ще я получи веднага, 
ако не е, ще се свържем с 
него и ще я изпратим. 

Очакваме творческа ин-
вазия и вдъхновени произ-
ведения. И, само да напом-
ним - ако не сте харесали 
страничката на Фактор, на-
правете го преди публикаци-
ята, ако сте – благодарим! 

Ясен ДИМОВ

Нова мобилна колба-
сарница, от производстве-
ната гама на ПИМ, ще за-
работи скоро В България. 
Досега такива изделия са 
поръчвани предимно от 

чуждестранни клиенти. 
Опит компанията е натру-
пала и в оборудването на 

мобилни мандри, също 
предпочитани от задгра-
нични предприемачи.

Мобилните предприя-
тия на ПИМ дават възмож-
ност за напълно завършен 
цикъл на производство – 
от приемане на суровина-

та, до изготвяне на крайни 
продукти.

Новият колбасарски 

цех е с възможност за 
производство на 500 ки-
лограма месо на смяна. 
Оборудван е с камера 
за шоково замразяване, 
кутер за смилане, месоме-
лачка, машина за месене 
на кайма, камера за варе-

не и опущване, пълначна 
техника, ледогенератор, 
хладилен шкаф за готова 

ФАКТОР
На 3 февруари ще е 

тази година отбелязването 
на традиционния празник 
Трифон Зарезан. Който, 
също така традиционно, 
свързваме с Деня и на Св. 
Валентин. Вино и любов 
вървят заедно. При нас пък, 
както знаете, заедно вър-
вят винарски и кулинарен 
конкурс. 

Двата ще е 3 февруари. 
Ден след празничната, на-
истина, но какво да се пра-
ви. Петъкът е най-удобен.

Така че, участниците 

отсега да се готвят. Както 
винаги, ще има големи 
награди! 

Експонатите  пак ще се 
оценяват двойно – първо 
от компетентно жури, втори 
път – от публиката. Пълни-
те маси, песните, хората и 
настроението ще са други 
познати моменти. 

Кои ще свирят и пеят, 
както и друга подробнос-
ти за празника, ще бъ-
дат публикувани във фей-
сбук-страницата на „Фак-
тор” и на обичайното място 
във фирмата. Участниците 

ОПТИМАЛНО РЕШЕНИЕ ЗА МИНИКОЛБАСАРНИЦА
УТВЪРДЕНО ОТ ПИМ

продукция, душ кабина за 
охлаждане на колбасите и 
помощни средства – маси, 
везни, мивка, мелница за 
подправки, стерилизатор 
за ножове, климатична и 
водонагревателна инста-
лации.

Всичко е разположено 
в 40-футов контейнер, с 
размери 12 на 3 метра. 

Изработен е от здрав сто-
манен профил и пенопо-
лиуретанови плоскости 

за стените и покрива. Те 
осигуряват нужната темпе-
ратурна и хигиенна среда. 
Притежават добри изола-
ционни, спрямо външните 
условия, характеристики, 
лесно се мият и дезин-
фекцират. Подът е желе-
зобетонов, облицован с 
гранитогрес, снабден с 
решетъчен отводнителен 
канал. Преносимото пред-
приятие е готово за екс-
плоатация веднага след 
покупка. Единствено нуж-
ни са водно, електрическо 
захранване и свързване с 
канализационна мрежа. 

Всичко това прави мо-
билната колбасарница 
добро решение за орга-
низиране на малко произ-
водство. Изборът пести и 
време, тъй като сроковете 
за изработка са оптимално 
кратки.    

в конкурсите да готвят само 
вина и ястия за оспорвани-
те надпревари. 

Еликсирите отново ще 
се състезават в 2 катего-
рии – червено, бяло и розе. 
Минимално количество на 
пробите – 5 л. 

Кулинарните изделия 
ще се оценяват в 3 раз-
дела – деликатеси, ястия, 
десерти. 

Който не умее да ги 
приготвя, като за конкурс, 
да се готви за дегустацията. 
И тя няма да е лека при 
познатото изобилие.    

ИДЕ КОНКУРСЪТ ЗА ТРИФОН ЗАРЕЗАН, 
ВИНАРИ И КУЛИНАРИ ДА СЕ ГОТВЯТ

ПУБЛИКУВАЙ 
ВАЛЕНТИНКА, 
СПЕЧЕЛИ ИСКРЯщА 
НАПИТКА 
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КАРТИНИ ЗА ЕДНА ИЗЛОЖБА

КРАСОТИТЕ НА БЪЛГАРИЯ В КОНКУРСА НА “ФАКТОР”
ФАКТОР

„Красива моя България”, 
бе тема на традиционния 
конкурс на вестник „Фактор” 
за детска рисунка. В него се 
включиха 18 малки худож-
ници. Както досега, учас-
тниците показваха талант 
и умения в 3 възрастови 
групи: 4 – 6, 7 – 9 и 10 – 12 
години. Темата бе доста-
тъчно широка, с възмож-
ност за личен поглед към 
забележителни кътчета на 
Родината. Сред картините 
имаше творби с монумента 
на връх Столетов, Стария 
Пловдив, храм-паметника в 
село Шипка, възрожденски 
къщи, градски пейзажи. 
Оценките даде комисия в 
състав Иво Кънчев, Соня 
Катранджиева, инж. Кра-
симира Василева. Ето и 
класацията им: 

С  ед и н од у ш и е ,  з а 
най-добри в отделните въз-

растови групи бяха обя-
вени: 

• При най-малките - 
Таня Николаева /5 г./, Бо-
жидар Грозев /6 г./, Моника 
Дякова /6 години/. 

• При по-големите пър-
венец е Деница Хр. Георги-
ева /9 г./, пред Тодор Спасов 
/8 г./, Деа Гочева /7 г./. 

• В „старшата” група 
първо място журито еди-
нодушно отсъди на Женя 
Николаева /12 г./, второ зае 
Симона Латева на същата 
възраст и трето – Ива Ива-
нова /10 г./.

В наградите класация 
нямаше. Във всяка възрас-
това група те бяха  еднакви 
за всички. За старанието и 
инициативността си, худож-
ниците получиха пособия, 
които ще им помогнат да 
развиват таланта си. Така 
бе и миналата година. А 
резултатите виждаме 

Моника Дякова, 6 г.

Божидар Грозев, 6 г.

Божидар Борисов, 4 г.

Таня Николаева, 5 г.

Дарин Тенев, 8 г.

Деница Георгиева, 9 г.

Кристина Иванова, 7 г.

Десеслав Лазаров, 7 г.

Димитър Петров, 8 г.

Тодор Спасов, 8 г.

Дея Гочева, 7 г.

Женя Николаева, 12 г.

Ива Иванова, 10 г.

Цветалина Йорданова, 11 г.

Йоана Дякова, 11 г.

Симона Георгиева, 11 г.

Петя Ангелова, 10 г. Катерина Митева, 11 г.
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ПРАЗНИКЪТ

От стр. 1

Ние изпълнихме един 
много сложен монтаж в 
Узбекистан. Александър 
Димитров с колегите си 
направиха всичко навреме 
и както трябва и аз мисля, 
че ПИМ тепърва ще има 
още повече ангажименти в 
тази страна. Благодаря на 
Сашо и всички от групата! 

Георги Ангелов и хората 
с него проявиха изключи-

телно отговорно отноше-
нието на един много труден 
монтаж в Украйна. След 
това той се включи и на 
друг не по-малко лек обект 
в Русия.  Благодаря на него, 
екипът, които остана там до 
края, благодаря на Недялко 
Атанасов и момчетата, кои-
то сложиха началото. Всич-
ки действаха сериозно, в 
срокове и с необходимото 
качество. 

Имаше още една група, 

командирована в Русия. 
Тя се прибра последна. 
Справиха се много добре! 
Работата на обекта им про-
дължава и тази година. 

Специално благодаря 
на момчетата, които ра-
ботиха в Грузия, с Росен 
Димчев. Там имаме много 
ангажименти и със задо-
волство мога да кажа, че 
нямаме никакви пропуски 
вече години. И този път 
бригадата се справи много 

добре. А Грузия е пазар на 
който разчитаме. 

ПИМ е в състав близо 
300 човека в България, 
и още зад граница. Не 
мога да изброя имената на 
всички, които са работили 
добре – отговорно и сери-
озно през годината, но на 
всички благодаря! С такива 
хора ще се развиваме и ще 
бъдем една много, много 
сериозна конкурентноспо-
собна фирма. 

За празника май е по-добре да не се раз-
казва. Достатъчно е да се покаже. Разказ всеки 
може да направи за себе си. Да възстанови спо-
мена, да съпреживее хубави-
те мигове отново, да се зареди 
за делничните дни. Затова 
просто връщаме малко назад 
времето. Снимките го могат.     

Индивидуални и колективни награди, както винаги, раз-
даде управителят на годишното тържество на ПИМ. Те, пак 
както винаги, са за високи резултати  в трудовия процес на 
работното място в Хасково и външни обекти. 

Пръв в списъка бе Георги Иванов от II цех. С бригадата 
си той направи най-големите в досегашната история на 
кампанията съдове, в срок и с качество приключи работата 
и по още един сериозен проект в Румъния. Отвъд Дунав 
с Иванов работиха Ивелин Пенишев, Ателин Атанасов, 
Алейтин Хашимов, Ангел Митев, Стоян Стоянов, Христо 
Гогов, Тони Хаджиев.

Георги Ангелов, също от II цех, ръководи група на от-
говорни обекти в Украйна и Русия. С него в Украйна бяха 
инж. Катя Пашова, Тихомир Тенев, Янчо Стоянов, Стоян 
Стоянов, Владимир Чанков, Пламен Захариев, Тони Хад-
жиев, Диян Николов, Арис Пройкакис, Стефан Стефанов, 
Велемир Иванов. 

 Атанас Назъров – за дейно участие и трудови постиже-
ния в отговорни проекта, с Милен Евтимов, Петко Колев, 
Милен Николов, Михаил Михов.

Александър Димитров, не се огънал, заедно с Генко 
Колев, Арис Пройкакис, Петър Димчев, при 40 градусовата 
жега в Узбекистан.

Росен Димчев, специалист по „грузинските поръчки”, с 
вещото съдействие на Георги Русинов, Йордан Иванчев, 
Пенко Павлов.

Недялко Георгиев, Илия Стефанов, Златко Стаматов, 
Димитър Петров.

Тръндьо  Тръндев
За добро ръководство на поверените им колективи, от-

личени, пред всички, бяха и трима началник-цехове: 
Димо Димов – Маджарово, Митко Моллов – Първи цех, 

Георги Христов - Девети цех.

Н А Г РА Д И Т Е

ПИМ Е ГОЛЯМА, ЗАЩОТО ВСИЧКИ Я ПРАВИМ ТАКАВА



С усмивки озарена да е цялата 2017 година
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През нощта валя сняг и 
студен пронизителен вятър 
духаше. Цялата нощ прека-
рахме неспокойно и почти 
не спахме. Едно радостно 
чувство ни бе обладало, 
нервите ни бяха възбудени 
и ни се струваше, че вън 
се разиграва някоя драма. 
Боже, мой! Каква нощ, нощ 
пълна с тайнствености! 
Същата тайнственост ни 
бе обладала, каквато обла-
дава християнското сърце 
през Рождествената нощ. 
Както преди 20 века се роди 
Спасител мира, така и ние 
сега очаквахме нашите спа-
сители - русите, които бог 
ги изпращаше да ни осво-
бодят от турското робство. 
Мислите ни отлитаха далеч, 
там към Пловдив, отдето 
руските войски, без да об-
ръщат внимание на реки, 
планини, сняг и студ, бързо 
идеха към нас, за да ни ка-
жат: „Свободни сте!”

До късно през нощта се 
чуваха нейде далеч отчая-
ни човешки гласове. Наши 
приятели, с Киряка начело, 
ходиха към Пловдивското 
шосе да видят какви са 
тия гласове. Те били на 
турски бежанци. Горките, 
как ли са измръзнали в тия 
нощни студове! Когато ние 
за малко излизахме вън на 
кьошка и нощният студен 
вятър ни пронизваше, едно 
християнско нежно чувство, 
чувство на състрадание и 
милост ни обладаваше и 
се питахме, какво е поло-
жението на тези нещастни 
жени, деца и старци, оста-
вили домовете си и в тези 
студове тръгнали да бягат 
към Одрин и Цариград?

О, много тежки и не-
поносими са жертвите на 

През януари 1878 година 
Хасково усеща вкуса на сво-
бодата. След столетия чуж-
до владичество селището 
отваря нова страница в ис-
тория та си. Тя продължава 
днес, ще продължи и утре. 
Но да не забравяме какво 
е било преди 139 години. В 
студените декемврийски и 
януарски дни.

Отстъпващите към Од-
рин и Цариград турски вой-
ски се превръщат в истинско 
бедствие за Хасково, подло-
жен на грабеж и насилие. 
Българите са принудени 
сами да организират защи-
тата на махалите си до ид-
ването на русите. През юли 
1877 г. предният отряд на 
ген. Гурко завзема Каяджик /
днешния квартал “Раковски” 
в Димитровград/. Нетърпе-
ливи да посрещнат освобо-
дителите много хасковлии 
начело със свещениците 

авангардът на генерал Гурко 
приближава Хасково откъм 
с. Клокотница. В 11 часа ко-
мандира на групата разузна-
вачи щабс – капитан Вила-
мов докладва, че е влязъл 
града. Щастливите българи 
се събират пред църквата 
“Св. Богородица”, която с 
камбанен звън известява за 
голямото събитие. Народът, 
воден от свещеници с икони 

Ето как пресъздава паметния ден Георги Сто-
илов, в книгата си „Освобождението на Хасково”. 
Тук от първо лице авторът–очевидец описва 
светлите и трагични, преди тях, събития от 
декември 1877 – януари 1878 година. Книгата е из-
дадена през 1928 година в София, с предговор от 
Асен Златаров. Още откъси могат да се прочетат 
на: www.promacedonia.org/tz/georgi_stoilov.html  

7-МИ ЯНУАРИ*. ОСВОБОЖДЕНИЕТО

излизат извън града в оч-
акване да ги видят. Настъп-
лението на Сюлейман паша 
обаче принуждава Гурко 
да върне малобройния си 
отряд в Стара Загора.

Десетки хасковлии увис-
ват на седемте бесилки, 
издигнати в града, други 
жители са изклани или зато-
чени. След освобождението 
на София положението на 
юг отново се влошава за-
ради бягащите към Турция 
останки от Сюлеймановата 
армия. Заедно с башибо-
зушките орди те подлагат на 
грабеж и огън българските 
села в Хасковско. На 31 
декември 1877 год. кайма-
каминът и всички турски 
чиновници напускат града, 
последвани от почти цялото 
мюсюлманско население. 
Хасково е оставен в ръцете 
на черкезите и башибозу-
ците, които ограбват над 50 

къщи и дюкяни в центъра и 
избиват над 20 души. Стока-
та, която ордата не успява 
да отмъкне със себе си, е 
струпана накуп и запалена 
под часовниковата кула. 
Късно вечерта пристигат 
пратеници, които съобща-
ват на българите да не бя-
гат, тъй като руските войски 
наближават.

На 7 (19) януари 1878 г. 

Скобелев Михаил 
Дмитриевич

Скобелев Дмитрий 
Иванович

и хоругви, излиза извън 
града, за да посрещне с 
хляб и сол приближаваща-
та дивизия на ген. Гурко. 
На 8 (20) януари в Хасково 
пристигат и отрядите на ген. 
Скобелев – младши, които 
при с. Стойково разбиват 
изтеглящия се към Одрин 
турски обоз. На следващия 
ден от Чирпан идват частите 
на ген. Карцов, които набро-
яват 8 хиляди щика и 12 
оръдия. Два батальона са 
оставени да охраняват Хас-
ково, останалата войска е 
изпратена в близките села, 
да преследва останките от 

разбитата турска армия. 
На 12 (24) януари жителите 
на освободения град тър-
жествено посрещат големия 
руски пълководец ген. Гурко, 
който е настанен в една от 
най-хубавите възрожденски 
къщи в Хасково /сега ресто-
рант “Гуркова къща”/. Друг 
любопитен факт, свързан с 
Освобождението на града е, 
че именно тук за пръв път по 
време на войната се срещат 
двамата руски генерали с 
фамилия Скобелев – баща 
и син.

Източник: 
haskovo-online.com

войната!
Съмна се. Една особена 

тишина се забелязваше 
из града. Беше така тихо, 
като че ли жива душа няма-
ше. Нямаше да се чува за 
черкези обирници, нямаше 
вече да бягат турски войски. 
И турци, и черкези, и разби-
тите войски, подгонени от 
русите, като силен порой се 
стекоха надолу към Одрин.

Стана пладне. Чакахме, 
чакахме русите, но гладно 
не се стои. Жените постла-
ха в стаята дълъг месал, 
начупиха къшеи хляб, тури-
ха няколко саханя с ястия и 
насядахме като на сватба, 
да обядваме. Него ден за 
пръв път ястието ни беше 
разкошно, празнично. Бяха 
сготвили две мисирки.

Тъкмо привършвахме 
обяда и жените по обик-
новено бяха се разприказ-
вали, една от тях изпусна 
хляба от ръката си, изправи 
се на колене, разпери ръце 
и с широко разтворени очи 
извика: „Чакайте! клепало-
то клепа!” И както се изпра-
ви, така остана да слуша. 
Като че ли електрически ток 
мина у нас и всички взеха 
да слушат.

В това време вън на 
коридора се чу тичане и 
доде да се научим що има, 
вратата силно се разтвори 
и се показа сестрата на 
Димитра.

- Мари, какво сте се 
затворили тука? Мари, ру-
сите идат! - каза силно 
възбудена.

В миг оставихме и хля-
ба, и вилици и като замаяни 
излязохме вън на коридора, 
като викахме: „Русите идат, 
русите!”

- Шшт! мълчете - каза 

един от мъжете, които се 
бяха събрали на кьошка.

Отидохме при тях и на-
прегнахме уши да чуем 
радостната новина. Кле-
палото продължаваше да 
клепа. Няколко месеца не 
бяхме го чували, та сега ни 
се виждаше нещо странно.

- Защо ли клепат? - за-
пита леля хаджийка.

- Не знаем, хаджийке - 
каза един.

- Дали не е за русите?
- Хайде бе, да оти-

дем да видим - обади 
се Юрдан.

- Я си седете тука, я. 
Това е игра на черкези-
те да накарат хората да 
излязат от домовете си 
- каза брат му Димитър.

- Каквото ще, нека 
става. Ще отидем да 
видим - заварих някол-
ко души от околните 
къщи, излезли да из-
лизат.

След тях и аз из-
лязох при „яновчината 
чешма”, дето заварих 
няколко души от околните 
къщи, излезли преди нас. 
Клепалото още клепаше и 
така силно, щото личеше, 
че който го чука, с всичка 
сила удря чуковете.

- Гледайте, гледайте! 
Един черкезин насреща - 
обади се един, като показ-
ваше с ръка.

Обърнахме се да гледа-
ме към срещната махала, 
дето един конник войник, 
облечен в сив шинел, с 
камшик в ръката и наведен 
над седлото, силно препус-
каше. Ето го, прегазва река-
та, възви към Паскалеви и 
след малко се повърна към 
черквата „Св. Богородица”.

- Брей! това не прилича 
на черкезин. Бе русите, 
русите идат! - силно извика 
Киряк.

Тези магически думи ни 
събудиха от дълбок сън, да-

доха ни кураж, забравихме 
и страх, и турци, и черкези, 
и като стадо, пуснато на 
свобода, тичешком отидо-
хме при черквата, дето на 
площада заварихме някол-
ко души, заобиколили един 
човек, съвсем друг, който с 
едната си ръка държеше 
юздата на коня, а с другата 
се ръкуваше с нашите.

Това беше руски войник 
кавалерист.

- Добре дошли, добре 

дошли! - казваха му на 
шите.

След малко войникът 
поиска да се качи на коня, 
но нашите не го оставяха.

- Стой, братушка, оста-
вете братушка - казваше 
войникът, турил единият 
си крак на стремето и се 
мъчеше да възседне коня.

Думата „братушка” пръв 
път тогава чухме.

- Къде, братушка, защо 
си отиваш? - питаха на 
шите, като го теглеха за 
шинела, за ръцете и не го 
оставяха на мира.

В това време пристигна 
друг войник и, когато поис-
каха и него да смъкнат от 
седлото, той замахна с кам-
шика си и даде възможност 
на другаря си да ре качи 
на коня, после препуснаха 
конете към чаршията и се 
изгубиха от погледа ни.

- Отидоха си. Ами сега!
- Работата да не излезе 

като летошната, когато до-
хождаха до гарата Раковски 
- забеляза някой.

- Защо ли идват, когато 
ще си ходят? - обади се 
друг.

- Не разбрахте ли ду-
мата му? Струва ми се да 
каза, че сега ще дойдат 
много души.

И когато стоехме като 
приковани на едно мяс-
то н се питахме какво ще 
бъде положението ни, ако 
русите дойдат в Хасково 
и си отидат, някои извика-
ха: „Идат, идат! Гледайте, 
русите идат!” Всички се 
обърнахме и приковахме 
погледи към пътя, който 
води за чаршията, отдето 
на ъгъла на улицата се по-
казаха няколко души наши 
българи, а след тях... о, 
щастлива минута! показа се 
един офицер, последван от 
отряд кавалерия, авангард, 
който първи стъпваше в 
Хасково.

С думи не мога да изка-
жа, с перо не мога да опиша 
това, което чувствувахме в 
тая минута, като виждахме 
идването на освободите-
лите.

Отрядът стигна до 
моста, дето стърчеше бе-
силката, и един от нашите, 
който вървеше близо до 
офицера, с ръка посочи 
към нея.

Ето ги, вече прегазват 
реката и отстоят стотина 
крачки от нар, а ние, с раз-
туптени от радост сърца и

С очи, пълни със съл-
зи, стоехме като замаяни, 
гледахме гн да се прибри-
жават и не знаехме как 
по-сърдечно да посрещнем 
многоочакваните наши ос-
вободители. Но това вцепе-
нение, този магически сън 
не трая повече от минута. 
Защото, когато войниците 

слязоха от конете си й един 
от нашите се затича, та 
пригърна офицера, всички, 
колкото души бяхме там, 
последвахме го и взехме да 
ги поздравляваме с „Добре 
дошли!” Офицери, войници, 
за нас разлика нямаше, а 
наред ги поздравлявахме 
като освободители.

Няколко души от на-
шите уловиха конете да ги 
развеждат, а войниците, 
стройно наредени, задрън-
каха шпорите на ботушите 
си и влязоха в черквата.

- А-ха, братушка, виж 
турците какво направиха 
черквата, казваше един на 
офицера, като му посочва-
ше счупените и съборени 
неща в нея.

Офицерът нищо не 
каза, а само изгледа черк-
вата. Какво ли ще си е казал 
на ума. „Благодарете, за 
дето не са я изгорили.”

Войниците се наредиха 
на средата на черквата, а 
ние, застанали около тях, с 
жадни погледи ги гледахме 
и се чудехме: „Сън ли е 
това или на яве?”

Поп Димитър започна 
да чете благодарствени 
молитви за благополучното 
пристигане на русите.

Черквата се напълни с 
народ. Голямата набожност 
на русите не избегна от 
погледа ни.

На свършване пак ще 
повторя. С думи не може да 
се изкаже и с перо не може 
да се опише радостта, коя-
то чувствувахме в тази 
минута. Само този, който 
е бил очевидец, само той 
може да знае тази радост. 
Събитието бе велико, ми-
нутите бяха тържествени! 
След петвековно робство, 
нам, щастливо поколение, 
се падна тази чест с очите 
си да видим ОСВОБОЖДЕ-
НИЕТО НА БЪЛГАРИЯ.

19 януари по нов стил

Посрещане на руските войници, картина на Христо 
Форев в Градската художествена галерия на Хасково
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ЗАЛУДО РАБОТИ, ЗАЛУДО НЕ СТОЙ

136 от 365 дни през 
годината българинът ще 
се труди за държавата. 
Това означава работа до 
16-ти май, за да си плати 
данъците, изчислява Ин-
ститутът за пазарна ико-
номика. Оттам – нататък 
гражданите започват да 
работят за себе си.

През 2017 г. българите 
ще изработват средно по 

261 млн. лв. за един ка-
лендарен ден. В същото 
време консолидираните 
приходи в бюджета са 
официално заложени в 
рамките на 35 440 млн. 
лева. Това означава, че 
през текущата година ще 
са необходими почти 136 
дни, за да се попълни 
хазната и да се подсигурят 
публичните разходи. Има 
два интересни нюанса 

спрямо тези 136 дни, които 
не бива да се забравят:

За цели 10 дни през 
2017 г. европейските да-
нъкоплатци ще отменят 
българските, което отра-
зява предвидените над 2,6 
млрд. лв. помощи от ЕС.

Към дните може да 
добавим 5 дни за отра-
ботване, които отразяват 
заложения дефицит от 1,3 

млрд. лв. по консолидира-
ната фискална програма;

Тези детайли са важни, 
но все пак именно въпрос-
ните 136 дни и съответ-
но датата 16 май отчита 
преразпределението през 
приходната част на бю-
джета. Най-много дни през 
2017 г. ще отделим, за да 
попълним приходите от 
ДДС – 34 дни. За приходи-
те от акцизи ще са нужни 

малко над 
19 дни. За 
осигуров-
ките – пъ-
лен месец 
– 22 дни, 
за  соци -
ално оси-
гуряване, 
и 9 дни за 
здравно. 
Приходи-
те от по-
доходни-
те данъци 
ще попъл-
ним за 12 дни, а тези от 
корпоративни данъци – за 
близо 8 дни. Други 8 дни 
ще работим, само за да 
платим държавните и об-
щински такси.

През последните годи-
ни се наблюдава устойчи-
ва тенденция датата да 
идва все по-късно, което 
означава, че реално из-
земваното от данъкоплат-
ците нараства. След 2009 
г. на практика липсват ка-
квито и да е добри новини 
по отношение на данъч-
ното облагане - в смисъл 
на намаление на данъци. 
Напротив, данъчната те-
жест постепенно нараства 
- както по отношение на 
националния бюджет, така 

и на общинско ниво и в 
осигурителното дело. Еди-
ният от примерите тази 
година е увеличението на 
осигурителната вноска за 
пенсии, която бърка в джо-
ба на работещите българи.

Сметката разпреде-
ля тежестта върху абсо-
лютно всички български 
граждани (включително 
деца, пенсионери и т.н.), 
но именно работещите 
понасят в най-голяма сте-
пен тежестта на хазната. 
За работещите българи 
данъчната тежест е близо 
50%, тоест за тях денят на 
свобода от правителство-
то идва чак в първите дни 
на юли, пише още в текста 
на института.

ИНТЕРФАКТОР

Безплатен ток правел 
у дома пенсионираният 
инженер Александър Алек-
сандров, уверява пред bTV 
самият той. 
И з о б р е -
т е н и е т о 
р а б от и  с 
леген мор-
с к а  вод а 
и графит. 
Според ин-
женера то 
няма ана-
лог в света. 
Затова се 
надява да 
се свърже 
с хора с възможности и 
напредничаво мислене, 
които биха помогнали за 
по-мащабна реализация на 
хрумването. Така можело 
да има безплатна светлина 
за всеки дом.

До революционното от-
критие Александров стиг-
нал след спиране на елек-
тричеството в дома му, 
заради неплатена сметка. 
Амбицирал се да потърси 

алтернати-
вен начин за 
захранване 
и го наме-
рил в мор-
ската вода 
и графита. 
Устройство-
то работело 
вече 2 го-
дини, пише 
iNews.bg.

Т а з и 
ел е к т р о е -

нергия ми стига за освет-
ление и за транзисторче, 
което свири вече две годи-
ни. Не е утопия! Безплатна 
енергия, която не спира, е 
реалност”, уверява Алек-
сандров.

БЪЛГАРИН ПРАВИ ТОК 
БЕЗПЛАТЕН У ДОМА

АУТОФАКТОР
от MEDIAPLUS.BG

Светът може да каже 
„сбогом“ на петрола, след 
като в серийно производ-
ство бе пусната кола, дви-
жеща се само на водород. 
Японският автомобилен 
гигант „Тойота“ качи на 
конвейера първият на пла-
нетата автомобил с водо-

ТОЙОТА МИРАЙ КАЗВА СБОГОМ НА ПЕТРОЛА

ИНТЕРФАКТОР
от KALDATA.COM.

Deseat.me е уеб-сайт, 
чрез който можете да 
изтриете всички акаун-
ти, свързани с профил в 
Google. Действието, наре-
ченото „дигитално самоу-
бийство“ или изтриване от 
интернет, понякога е необ-
ходимо, по различни причи-
ни. Но да се извърши, не е 
достатъчно премахването 
само на профили и имей-
ли. Обикновено има още 
много забравени акаунти, 
използвани по времето на 
„живота” в интернет. Това 
могат да бъдат най-раз-
лични игрални сайтове или 
онлайн форуми, в които сте 
споделяли информация за 
своя живот. 

Deseat.me е обикно-
вен уеб-сайт, който прави 
възможно изтриването на 
всички подобни акаунти, 
създавани в миналото.

В сайта трябва да се 
регистрирате с профила си 

в Google, а уеб-страницата 
ще покаже всичките ваши 
акаунти, които по някакъв 
начин са свързани с Gmail. 
Всичко става доста бавно, 
като се изисква потвърж-
дение за изтриването на 
всеки акаунт. Кликвайки 
върху бутона за изтриване, 
сайтът ще ви отведе към 
съответната уеб-страница 
за заличаване на акаунта, 
където най-вероятно ще се 
наложи да влезете в про-
фила си, за да се извърши 
операцията. Ще е необхо-
дима съответната парола, 
а ако не си я спомняте, ще 
трябва да поискате нова. 

Процесът е уморителен, 
но дава възможност за 
изтриване на всички лични 
цифрови следи от интернет. 
В коментари, разбира се, се 
появиха предположения, че 
сайтът би могъл да запази 
въведените пароли, но, ако 
един потребител е решил 
да се „самоубие” в глобал-
ната мрежа, какво значение 
има това?

ФАКТОР 

Хората, останали без 
работа, ще получават обез-
щетение от Националния 
осигурителен институт 
(НОИ) за максималния срок 
от 12 месеца, ако имат стаж 
12 и повече години, вместо 
досегашните 25. Промяната 
влезе в сила от началото 
на януари. Намалението 
в годините е следствие от 
промяна в Кодекса за соци-
ално осигуряване, според 
която при отпускане на 
обезщетение вече се зачи-
та само стажът, натрупан 
от 1  януари 2002 г. Това 
е датата от която фондът 
«Безработица» е преминал 
в НОИ,  и така ще се отчита 
реалният принос на хората 
към фонда, от който могат 
да получават обезщетение, 

обясни пред Дарик радио 
Кина Койчева, държавен 
експерт в института.

Условията за достъп 
до това обезщетение се 
запазват, същите остават и 
размерите на минималното 
и максималното обезще-
тение.

За да получава обез-
щетение, след като остане 
без работа, човек трябва 
да има осигуряване за този 
риск в 9 от последните 15 
месеца. В седемдневен 
срок от настъпване на това 
положение лицето трябва 
да се регистрира в бюрото 
по труда, а тримесечен 
е срокът за подаване на 
заявление в НОИ с искане 
за отпускане на обезще-
тение, обясни държавният 
експерт.

„Ако лицето не спази 

  ПО НОВИ ПРАВИЛА СЕ ПЛАщА 
ОБЕЗщЕТЕНИЕТО ЗА БЕЗРАБОТИЦА

сроковете, то не се лишава 
от парично обезщетение, но 
периодът на определеното 
парично обезщетение се 
намалява с дните на закъс-
нение“, уточни тя.

Периодът, за който да-
ден човек има право да 
получава тази помощ от 
НОИ, зависи от неговия 
осигурителен стаж, като 
от началото на годината 
се взема предвид стажът, 
натрупан само през послед-
ните 15 години.

„Ако лицето има до 3 
години стаж, ще получи 
четири месеца парично 
обезщетение. Ако има от 3 
до 6 години стаж, ще получи 
шест месеца. Ако има от 6 
до 9 години стаж ще получи 
осем месеца, а ако има от 9 
до 12 години стаж, ще има 
десет месеца. При стаж 

над 12 години ще получи 
една година парично обез-
щетение за безработица“, 
обобщи Кина Койчева.

Размерът на обезщете-
нието се изчислява най-об-
що като 60 процента от оси-
гурителния доход на лицето 
за последните 24 месеца. 
Минималното обезщетение 
на ден остава 7,20 лева, 
или около 160 лева за ме-
сец с 22 работни дни. То се 
отпуска, когато човек сам е 
поискал да напусне рабо-
та, при взаимно съгласие 
или при дисциплинарно 
уволнение, и периодът на 
получаване е 4 месеца.

Максималното обез-
щетение за безработица 
през тази година остава 
1560 лева - или 60% от 
максималния осигурителен 
доход.

ВАЖНО

роден двига-
тел. Новият 
седан „Ми -
рай“, вместо 
вредни газо-

ве, отделя чиста вода. С 
едно зареждане според ин-
женери, автомобилът може 
да измине 650 километра.

Цената на колата в Япо-
ния е около $60 000. Но 
правителството е обявило, 
че всички закупили я, ще 
получат субсидия в размер 
на $17 000.

За водородния „Мирай“ 
обаче трябва да има специ-

ални станции за зареждане. 
Самият процес трае само 
няколко минути. Според 
изчисленията стойността 
на изминат километър е 1 
цент, т.е., 1,5 стотинки, 100 
километра излизат 1,50 
лева, а разходите за 1000 
изминати километра са 
само 15 лева.

Разполагането на горив-
ната клетка и водородни-
те резервоари в центъра, 
под пода на автомобила, 
осигурява на Toyota Mirai 
изключително стабилно 
управление и комфорт, в 

съчетание с нисък център 
на тежестта.

Автомобилът разполага 
с високопроизводителна 
горивна клетка Toyota и оп-
тимален контрол на енер-
гията в батерията, която 
задвижва електромотора, 
осигурявайки мощ във всич-
ки скоростни диапазони.

Разполагането на ос-
новните компоненти като 
горивната клетка и водо-
родния резервоар под пода, 
в централната част по-
добрява управлението и 
комфорта в купето, както и 

оптимално разпределение 
на теглото между предна и 
задна ос. Стабилността на 
Мирай е подобрена и от из-
ключително здравото купе, 
допълнително усилено при 
задното окачване. Аероди-
намичният под и съобра-
зеният с този показател 
просвет намаляват влия-
нието на насрещния вятър, 
подобряват икономията на 
гориво и стабилността на 
управление. Допълнител-
ните обтекаеми елементи 
в предните и задни фарове 
и стопове имат позитивен 

ефект върху контрола на 
автомобила при движение 
направо.

Електромотора работи 
изключително тихо във 
всички режими на движе-
ние. Тишината в купето е 
подсигурена и от изцяло 
шумоизолирани панели, 
предно и странични стъкла.

Шофьорът може да се 
възползва и от режима Bs 
(Brake support) за по-ефек-
тивно усвояване на енерги-
ята от регенеративното спи-
ране, особено в случаите, 
когато се спуска по наклон.

ДИГИТАЛНО
САМОУБИЙСТВО. 
КАК СЕ ПРАВИ?

ИНТЕРНЕТ АКАДЕМИЯ

136 ОТ 365 ДНИ СЕ ТРУДИМ ЗА ДЪРЖАВАТА

Денят на свободата през годините
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ДКТ “ИВАН ДИМОВ” - хАСКОВО
ПРОГРАМА - ФЕВРУАРИ 2017

ТОРЕНТМАЙСТОР

БЕСТСЕЛЪР

Резервации на телефон 038/590492
e-mail: dkth@abv.bg    www.dkth.org

Изгряващ артист на му-
зикалната сцена в Канада 
стана димитровградчанка-
та Габриела Генева. В над-
преварата тя бе номинира-
на заедно с още 4 млади 
изпълнители. Класацията 
в тази и още няколко кате-
гории прави музикалният 
сайт canadianbeats. 

Скъпи приятели! Побе-
дихме! Напълно съм сигур-
на, че без вас и вашите ог-
ромни обич и подкрепа тази 
награда нямаше да бъде 
възможна. За това искам 
в навечерието на Новата 
година да я посветя на вас 
и на моя роден Димитров-
град. От сърце благодаря 

ДИМИТРОВГРАДЧАНКА ВЗЕ НАГРАДАТА 
ЗА ИЗГРЯВАЩ ИЗПЪЛНИТЕЛ В КАНАДА
НА ПРИЯТЕЛИТЕ И РОДНОТО МЯСТО Я ПОСВЕТИ ГАБРИЕЛА ГЕНЕВА

за това, че бяхте с мен, че 
повярвахте в мен и нека 
заедно отпразнуваме наша-
та награда.  Това, половин 
час преди настъпването на 
2017 година, написа във 
Фейсбук  победителката 
Габриела Генева. 

Талантливата млада пе-
вица е родена в Димитров-

град, но 
к о г а т о 
е на 9 
години, 
семей -
с т в от о 
з а м и -
н а в а , 
първо -
начално 

за Англия, по-късно за Ка-
нада, където се установява.  
Габи е на сцената от много 
малка. Още в 1-2 клас, пее в 
детска група „Весело лято“. 
Около 17-та си година, с 
подкрепата на родителите 
си,  започва по-сериозно 
да се занимава с музика, 
а животът и условията в 

Канада помагат в тази на-
сока. В гимназията пее в 
поп-пънк банда, с приятели 
и съученици. Постепенно се 
ориентира към любимите 
си поп и Ар едн Би стило-
ве. Самочувствието идва, 
след участия и концерти 
в различни провинции на 
страната, положили нача-
лото на самостоятелната 
кариера за младата певи-
ца. През януари миналата 
година Габи издаде първия 
си самостоятелен сингъл 
Tornado, Вторият - In the 
dark, се появи в края на май, 
а през септември сред све-
жите хитове се нареди още 
един -  Easy come, easy go.

Били Уайлс,тридесетго-
дишен необщителен бар-

ман, писател на разкази, 
който отдавна не е хващал 
перото, се оказва въвлечен 
в игра на котка и мишка 
с неизвестен убиец. При 
това, всяко ново убийство е 
така подготвено, че уликите 
сочат към Били.А престъп-
никът винаги е един ход 
пред него.

Животът на Били за ня-
колко дни се превръща в по-
редица от ужаси. Приятелят 
му, помощник шериф, не об-
ръща внимание на първото 
предупреждение за смърт, 
намерено от бармана под 
чистачката на колата му, а 
после тя застига него. След-

ва ново предупреждение. 
На всичкото отгоре, Били 
трябва да избере кой от два-
ма човека да умре. Животът 
сред постоянните клиенти 
изглежда свършен. Убиецът 
е особено изобретателен. 
Напада го, маскиран, не да 
го убие, а да го рани. Малко 
преди това е звънял и за-
творил от телефона в дома 
му - до 112. Пред къщата 
идват двама полицаи, а въ-
тре има труп. Ще успее ли 
невинният барман-писател 
да излезе от кашата? Ще 
успее ли да спаси годени-
цата си в близка болница, 
предвидена, явно за поред-

УСКОРЕНИЕ – ИЗБОРИ МЕЖДУ ДВЕ 
СМЪРТИ. БЕЗИЗхОДИЦА. И ВСЕ ПАК…

на жертва. Ще стигне ли до 
тайнствения враг?    

Действието тече задъ-
хано и бързо. Страниците 
се четат на един дъх. Кунц 
създава не само сърцебий-
но увлекателен сюжет, но и 
живи, изключително убеди-
телни герои, логично обос-
новани ситуации, реалис-
тичен диалог.  Ускорението 
расте. Краят наближава. 
Какъв ще бъде? Добър, при 
толкова трупове, е почти 
невъзможно…

Издателство - „Коли-
бри”. Страници - 300. Годи-
на на издаване 2011. Цена 
- 15 лв.

Той е отличен счетоводител. Може 
да проследи всякакви парични потоци. 
Може да открие и най-умно открадна-
тите пари. Освен това е мълчалив и 
сериозен. Заеме ли се с една задача, 
винаги стига до кроя. Затова го търсят 
и за услугата заплащат много. Но 
клиентите са все хора с които други 
счетоводители не биха искали да си 
имат работа. 

Кристиан Улф (Бен Афлек) е бил 
дете различно от останалите. Аутист, 
но с гениални математически спо-
собности. С баща – военен, решил, 
че трябва да направи сина си човек, 
умеещ да се защитава сам. Затова, 
заедно с брат си, Кристиан тренира 
бойно изкуство, а проверка на умени-
ята им бащата прави на улицата, без 
да ги жали. 

Години по-късно Улф се връща 
към тези спомени. Но без да знае, към 
тях интерес проявява и Криминалната 
инспекцията към Министерството на 

СЧЕТОВОДИТЕЛЯТ СМЯТА ПЕРФЕКТНО. 
И НЕ САМО… 
финансите. Старият агент  Рей Кинг 
(Дж. К. Симънс) пуска по следите на 
Счетоводителя агент Мерибет Медина, 
която не само иска да се докаже, но и 
да скрие подправената си биография. 
Което, не постигне ли успех, няма да 
стане, обещава Кинг.

Междувременно Кристиан Улф 
поема нов клиент. На пръв поглед 
легитимен. Но от сметките на фир-
мата липсват 61 милиона долара.  
Липсата забелязва млада служителка. 
Работодателят й иска да е сигурен, че 
не греши. Улф го доказва. И започва 
разплитане на сложна схема, с много 
трупове… 

Силен филм, един от малкото 
стойностни в жанра. Категорично при-
съствие на Бен Афлек и колегите му в 
главни роли. Интрига, която продъл-

жава до самия край. Ретроспекции, с 
психологическа обосновка на образите. 
Неочакван финал. Това са само част 
от силните страни на филма. Не го 
пропускайте!

С ч е т о в о д и т е л я т  /  T h e 
Accountant (2016)

Сценарист: Бил Дюбук
Режисьор: Гавин О’Конър
В ролите: Бен Афлек, Грегъри Алън 

Уилямс, Рон Йън, Джефри Тамбор, 
Джон Литгоу, Джон Бернтал, Джей Кей 
Симънс, Ана Кендрик, Синтия Адай-Ро-
бинсън, Алисън Райт и др.

Държава: САЩ. Година: 2016
Времетраене: ~128 минути 

15 сряда Гостува ДТ  Пловдив
19-20.40 ч. ДВАМА НА ЛЮЛКАТА 
  от Уилям Гибсън
билети  режисьор Бина Харалампиева
10,12,14 лв. участват: Елена Атанасова  и 
  Герасим Георгиев – ГЕРО

17 петък             ТЕАТЪР, ОБИЧАМ ТЕ!
19 ч.                     90  ГОДИНИ  ТЕАТЪР ХАСКОВО 
                             Концерт  спектакъл с участието 
  на трупата на театъра,
                             група „ОСТАВА” и Камерен  
  оркестър Хасково
                             сценична композиция Елин Рахнев

23 четвъртък     Гостува ДКТ Пазарджик
19-20.50 ч.           ЖЕНСКА  ЛОГИКА  
  от Анатолий Крим

билети                 постановка Владимир Петков
6,8 и 10 лв.          участват: Людмила Даскалова, 
  Георги Керменски, Кристина 
  Топалова /гост/, Диана Досева, 
  Тодор Танчев  

28 вторник         ОРКЕСТЪР ТИТАНИК  
  от Христо Бойчев
19-20.30 ч. режисьор Дамян Тенев
билети  участват: Красимир Митов, Емануил 
  Костадинов, Петър Влайков,
6,8 и 10 лв. Пламен Петков, Станислава  
  Николова, Иванка Шекерова
                                

ДЕТСКИ  ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

12 неделя НЕОБИКНОВЕНАТА ПРИНЦЕСА  
  по Криста Бендова
11-11.50 ч. режисьор Ева Кьосовска
камерна зала участват: Изабела Иванова, 
билети 3 лв. Димитър Атанасов, Петър Влайков

22 сряда Гостува ДКТ Кърджали
в ОУ                     МАГИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ 
  от Панайот Цанев
билети 3 лв. постановка  Панайот Цанев
  участват: Русалина Майноловска 
  и Велина Ясенова

26 неделя ТАЛАСЪМЪТ   ТРОПАЛАН  
  от Я. Митев 
11-11.50 ч. по приказка на Иво Кънчев
камерна зала постановка Съби Събев
билети 3 лв. участват: Силвия Предова 
  и Янко Митев 

ИНТЕРФАКТОР
от INEWS.BG

Бащата на космиче-
ските саги Джордж Лукас 
планира да зарадва всички 
почитатели на „Междуз-
вездни войни“ като отвори 
музей на наративното из-

куство. Градът, на което се 
е спрял за реализиране на 
идеята, е Лос Анджелис. 
Там режисьорът ще изложи 
колекцията си от експонати, 
останали след снимките на 
касовата лента. 

Много сме щастливи да 
получим този удивителен 

музей, който ще създаде 
нови работни места, написа 
кметът на града Ерик Гар-
сети в социалната мрежа 
Twitter. 

Стойността на проекта 
е някъде около 1.5 ми-
лиарда долара, което е 
една трета от състоянието 

МУЗЕЙ НА МЕЖДУЗВЕЗДНИТЕ ВОЙНИ ОТВАРЯ ЛУКАС
на американския 
режисьор. Пър-
воначално зами-
сълът бил музеят 
да бъде в Чикаго, 
само че правни 
неуредици на -
карали Лукас да 
смени града.
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ЛЮБОПИТНО БЪЛГАРСКИ 
КОМПОЗИТОР 

„ГЕРГАНА“
ДИСПАНСЕР ЗА 

ЛЕЖАЩО БОЛНИ

ЯПОНСКИ 
ПИСАТЕЛ

ИНДИЙСКИ 
ШАХМАТИСТ, 

ГРОСМАЙСТОР

ЯПОНСКО БОЙНО 
ИЗКУСТВО

ГРАД В 
АВСТРАЛИЯ

ЧАСТ ОТ КОН-
СКА КАРУЦА

ЕЛИПСОВИДНО 
ОЧЕРТАНИЕ

ЮНАК

НАШ КОМПО-
ЗИТОР,

„БОЯНСКИЯТ 
МАЙСТОР“
ЩАТ В САЩ

ФЕН,
ПОЧИТАТЕЛ

БЕЛЕЖКИ ЗА 
УСПЕХ

ГОРНОТО 
ТЕЧЕНИЕ НА 

СИНИ НИЛ

ЖИЛИЩЕ НА 
ОТДЕЛНО 

СЕМЕЙСТВО

СТРАНСТВАЩ 
ПЕВЕЦ,

ПОЕТ (КЕЛТ.)
СЕВЕРОАТЛАНТИ-

ЧЕСКИЯТ ПАКТ

ИСПАНСКИ
ФУТБОЛЕН

ТИМ

ПЕСЕН НА 
СЛАВИ И 

„КУ-КУ БЕНД“

СБОРНИК РАЗКАЗИ 
ОТ МОПАСАН

ЛОПАТА, ЗА 
ЛОДКА, ВЕСЛО

ЯПОНСКИ АУДИО 
И ВИДЕОКАСЕТИ

НАШ ПЕВЕЧ
„ИМА ВРЕМЕ“

РУСКИ БОМБАР-
ДИРОВАЧИ

КАНТОН В ШВЕЙ-
ЦАРИЯ

ГЕРОИНЯ НА 
СЕНКЕВИЧ

ДРЕБНА МОРСКА 
РИБА

ВЛИЯТЕЛНА 
ГРУПА

ФРЕНСКИ 
АКТЬОР 

„ФАНТОМАС“
ДЪЛЪГ НАСИП 

КРАЙ РЕКА

Г-Й ОТ ФИЛМА 
„ИЗВЪНЗЕМ-

НОТО“
ФРЕНСКА МИНЕ-

РАЛНА ВОДА

СОЦИАЛНО 
РОБСТВО

ЕВРЕЙСКО МИС-
ТИЧНО УЧЕНИЕ

БИЛКА

ФРЕНСКО 
МОДНО

СПИСАНИЕ

СТИХОТВОРЕЦ

ВСЕВИШНИЯТ

МОДЕЛ 
НА „ФИАТ“

Моето мъжко момиче  
никак не се шегува: ако обича - обича,  
ако ревнува - ревнува.  
 
Аз не умея да бъда толкова категоричен.  
Моята строга присъда  
е моето мъжко момиче.  
 
То мълчаливо подрежда  
моите мъжки ризи,  
моите мъжки надежди,  
моите мъжки капризи.  
 
Яростен или усмихнат,  
никога безразличен -  
бавно и светло прониквам  
в моето мъжко момиче.  
 
Ако случайно побегна -  
винаги пак ще ме връща  
осъществената в него  
моя истинска същност.  
 
Весела и узряла  
тя към света наднича,  
скрита във женското тяло  
на моето мъжко момиче. 

                                        Недялко ЙОРДАНОВ 

МОЕТО МЪЖКО МОМИЧЕ

ИНТЕРФАКТОР
Хуаси със сигурност е 

най-богатото село в Китай. 
А вероятно и в света. Ко-
ренните му жители са около 
2000 души, ползващи ог-
ромни привилегии.  Но сла-
вата и богатствата на Хуаси 
са привлекли поне още 350 
хиляди човека от близо и 
далеч. Така селището се 
разраснало, поглъщайки 
като хищник околните.

Хуаси няма древна ис-
тория. Води началото си 
от 50-те години, с около 
600 души население, ръ-
ководено от Ву Ренбао, 
секретар на местния кому-
нистическия комитет. Той 
създава 12 корпорации, 
занимаващи се с производ-
ство от текстил до стомана. 
Предприятията се разраст-
ват, донасяйки и ред при-
вилегии на работещите в 
тях. Така днес кореняците 
се наслаждават на лук-
созни къщи, скъпи коли, 
безплатно здравеопазване 
и образование. Разполагат 
и с равностойността на 
$250 000 в банката.

Но, освен права те имат 
задължения и ограничения. 

Хазартът и наркотиците са 
строго забранени. В селото 
няма барове, клубове, ин-
тернет кафенета и караоке. 
Животът е организиран 
така, че всички работят 
по цял ден, след което 
се приберат вкъщи, без 
възможност да се „мотаят“ 
насам - натам.

Богатството буквално 
закрепостява хората. Казва 
се, че напуснеш ли Хуаси, 
губиш всичко. Работи се 7 
дни в седмицата. 

Около 1/3 от приходите 
на селото идват от про-
изводството на желязо и 
стомана. Хуаси внася суро-
вини от Индия и Бразилия, 
а изнася продукция в над 
40 страни. Друга част са 
от текстилните фабрики, 
където работят предимно 
жени. Селото вече прите-
жава 80 фабрики и се е 
разширило, поглъщайки 
съседните села.

Но не всички работници 
са местни – десетки хиляди 
пришълци в Хуаси работят 
във фабриките и туризма. 
Те не получават нищо от 
екстрите на същинските 
жители.

Надеждите са туризмът 
да се превърне в следва-
щата процъфтяваща ин-
дустрия в Хуаси. Около 
2 милиона туристи идват 
всяка година, за да видят 
с очите си „образцовото 
социалистическо село“.

И понеже 7-дневната 
работна седмица не поз-
волява на жителите да 
пътуват, направено е така, 
че светът да дойде тук под 
формата на Световен парк. 
Той е пълен с известни мо-
нументи - Забранения град, 
Великата китайска стена, 
Триумфалната арка. 

Една от новите атрак-
ции на Хуаси е 320-метров 
небостъргач (на снимката), 
причисляван към най-ви-
соките сгради в света. 
74-етажният хотел струва 
около $500 млн. и е изпъл-
нен със златни декорации, 
мрамор, колони и велико-
лепни панорамни кътове.

хУАСИ – СЕЛОТО НА КОЕТО 
ВСЕКИ ИСКА ДА Е ЖИТЕЛ

ПРОЗВИЩЕ
НА ГЕН.

СКОБЕЛЕВ

ЯПОНСКИ 
ТЕАТР. ЖАНР

ТРЕВИСТО 
ВЛАКНОДАЙНО 

РАСТЕНИЕ
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ФАКТОР

Позлатен часовник от 
легендарната марка „Вос-
ток” получи за излизането 
си в пенсия началникът на 
Търговски отдел и съдруж-
ник в ПИМ Петко Попов. 
Наградата, пред всички, 
връчи управителят инж. На-
зъров, с благодарност към 
колегата. Тя е за всичко, 
което е правил и прави от 
създаването на компанията 

преди 26 години, до сега. 
Стажът му, иначе, е 46 

години – забележителен 
трудов период. Попов е 
сред най-организираните 
хора, които познавам. Не 
се отказва, колкото и трудна 
да е задачата, решава я по 
най-добрия начин, винаги 
в срок. Говорихме, когато 
има нужда от него и зана-
пред, да помага, за което 
се радвам. А часовникът 
е избиран специално – да 

С БАВЕН ЧАСОВНИК МЕРИ ВРЕМЕТО ПЕТКО ПОПОВ
отчита времето 
бавно, сподели 
управителят. 

Б л а г о д а р е н 
съм и аз за всичко, 
ако мога още – ще 
работя, ще видим, 
отговори притежа-
телят на бавния 
часовник, с малка 
забележка: Не 46, 
а 47 години от жи-
вота си съм отдал 
на работа.  

ФАКТОР
Ваканция в Пампорово 

вдъхнови Наско Статев  

за нова творба от метал. 
За по-малко от час, след 
завръщането, в една от 

обедните почивки, от отпа-
дъчен материал колегата 
измайстори скиор в харак-
терна стойка и екипировка. 

Имахме със съпругата 
ми един оригинален пода-
рък на сватбата – ваканция 
в  курорта. Възползвахме 
се преди Коледа и останах-
ме много доволни. Там за 
пръв път се качих на ски. 
Бързо се научих да карам, 

а спускането по пистата се 
оказа голямо удоволствие. 
Още там ми хрумна, като 
се върнем да направя един 
скиор от метал. 

Речено – сторено. Скоро 
след направата творбата бе 
показана и във Фейсбук. За 
фигурката Наско  използвал 
гайки, тел и метални изрез-
ки. Поставил и стилизирана 
каска на главата. Незнайно 

защо, обаче, може 
би заради адрена-
лина от летенето по 
снега, неръждаеми-
ят скиор е с твърде 
изразено мъжко дос-
тойнство. Но и това 
е част от изкуството 
– не само реализъм 
в претворяването, 
но и авторов поглед 
към него.       

СКИ ВДЪХНОВИХА НАСКО 
СТАТЕВ ЗА НОВА ТВОРБА

Току що арестуван пита 
друг като него:

-  Имаш ли някой познат 
в полицията? 

-  Да, брат ми - от две 
седмици е в следствения 
арест.

Блондинка кандидат-
ства за работа в полицията. 
Възрастен шеф се обръща 
към нея:

–  Ще ви задам няколко 
въпроса! Колко е две по 
две?

–  Ъъъъ.....четири!
–  Добре. Корен квадра-

тен от 100?
–  Ами...10.
–  Отлично! Как е убит 

Ботев?
Кандидатката се зами-

слила:
–  Амии.......не знам! 

–  Добре, помислете и елате 
утре.

Излиза тя на улицата и 
звъни на приятелка:

–  Муцка, няма да по-
вярваш!

–  Какво? Да не те взеха 
на работа?

–  Не само, ме взеха, 
ами и разследване на убий-
ство ми възложиха.

* * *
Шеф към служител:
- Вярваш ли, че има 

живот след смъртта?
- Разбира се, че не. 

Няма доказателства за 
това.

- Е, вече има. След като 
си тръгна рано вчера, за да 
отидеш на погребението 
на чичо ти, той дойде да 
те търси. 

* * *
Баба пита внучето:
- Дядо Коледа какво ти 

донесе?
- Играчка с батерии.
- Браво, ами на мама?
- И на нея.

На една жена починал 
съпругът. 

Решила да посети спи-
ритически сеанс, за да си 
поговори с него. Когато 
духът се явил,  попитала:

- Как си?
- Добре, не се притес-

нявай!
- По-добре, отколкото 

с мен?
- Разбира се!
- Е, рекла обидено же-

ната – как няма да е по-
добре в Рая!?

- Какъв ти Рай? В Ада 
съм....

Между пияници:
- Как беше посрещането 

на Новата година?
- Не знам, още не са ми 

разказали.

* * *
Назначават българин за 

шеф в китайска фирма.
Още от първия ден на-

шенеца проявява строгост.
- От днес всички ще 

работите здраво и без хън-
мън. А Хън-Мън, след 10 
мин. бил уволнен...

* * *
Служителка в обред-

ния дом стои с лице към 
бъдеща брачна двойка, 
състояща се от милионер и 
бременна студентка:

- Господине, Вие съгла-
сен ли сте да вземете за 
съпруга тази жена?

- Не.
- А мен?

Три и половина сутрин-
та. Звъни телефона.

Жената:
- Ало?
- Скъпа, аз съм. Идвам 

си, малко позакъснях...
- Няма проблем, скъпи!

- Едни приятели има с 
мен, 5-6 човека, мога ли да 
ги доведа?

- Разбира се, любими!
- Ще седнем да хапнем, 

пийнем. 
- Няма проблем, скъпи!
Мълчание... мъжът:
- Извинете, мисля, че 

съм объркал номера!

* * *
Две мацки си говорят:
- Муцка, ти за какъв мъж 

искаш да се омъжиш?
- Паранормален.
- Какъв?!
- Да има пари и да е 

нормален...

* * *
Габровско семейство 

празнува 50-годишнина от 
сватбата си.

Тя:
- За петдесет години не 

си ми купил нищо!
Той:
- Не съм знаел че про-

даваш.

Жена към мъжа си:
- От днес ти ще приби-

раш сина ни от детската 
градина!

- И що?
- Така ни е изложил... 

Дошла някаква комисия в 
детската градина. Госпо-
жата им казала - „А сега, 
деца, нека посрещнем по-
добаващо нашите гости!“ 
Всички деца поздравили, 
само нашият хубостник ста-
нал, взел да се здрависва с 
всеки от комисията и да им 
казва - „Заповядайте, не се 
притеснявайте... Ракия ще 
пиете, нали?“

* * *
Жена с къса поличка и 

прашки стои на перваза и 
мие прозорците.

Съпругът:
– Хайде смъквай се от 

там вече!
– Що?
– Щото вече те гледам в 

You Tube как ги миеш, но от 
друг ъгъл...

Американски бизнесмен 
в руска банка:

- Искам да вкарам пари 
в сметка.

- Колко?
Бизнесменът шепнеш-

ком:
- Три милиона долара.
Банковия чиновник:
- Не е нужно да шеп-

тите. Бедността в нашата 
страна не е порок.

- А вас, кое ви стимули-
ра най-много, за да работи-
те при нас?

- Ипотеката и потреби-
телският кредит.

* * *
Между приятели.
- Днес за девети път се 

явих на интервю за работа 
в банка. Ако и следващия 
път не успея, мисля да 
си сменя късметлийския 
анцуг.

ОБЯВА В НЕТА

Хубава, умна, работна - търся си гадже - да ни 
пий, да ни пуши, да ней по-нисък от мени, да ней и 
много висок, да ней по-малък или много дърт. Да 
й от голям град, от София най-убуу. Да ней черен. 
Да ни слуша чалга. Да ни слуша и рап. Да аресва 
латино, ма да ни обича сериали. Да има кола, ма и 
аз да можи да я карам /за цвета после/. Да плаща 
сметкити. Да ма води редовно у мола. Да й жребец 
в леглото. Да обича да ходи: На кино от 3 до 5 пъти 
седмично. На танци - от 2 до 6 пъти на месец. Да 
има компютър. Да можи да мейли по многу. Да чати 
есемеси и най важнуту - да готви, пире, чисти. Да 
разхожда куче, котка. Да кара колело, мотор, трак-
тор, камион с ремарке и полуремарке /ТИР/, сърф 
и въртолет. Да ней от БСП, ма да ней и от ГЕРБ или 
ДПС. Да можи да носи пари и да ги дава на мени. 
Да е принц /не арабски/. Да й каратис, пианис, 
масажис. Да можи да гледа дица, кокошки, овци, 
пилци, добитък и друга стока - включително мени. 
Сига ни са сещам за още друго, ама има...
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