ПОВЕЧЕ УСМИВКИ В ДЕНЯ НА ШЕГАТА
Утре е 1 април – Ден на шегата. Да го посрещнем с усмивка. И така да
го изпратим. Нека съботата бъде пълна с настроение, с хумор и весели
моменти. Народът е нарекъл 1 април Лъжковден. По обичай, да излъжеш
тогава не е укорително. Дори е препоръчително, ако лъжата е незлоблива
и от нея няма последици, ако е шега, предизвикваща усмивка, а не обида.
Такъв обичай имат много народи. Според някои, произходът му е от
древен Рим, където в средата на февруари отбелязвали Празника на глупците. Има и друго предположение, според което корените са от времето на
неаполитанския крал Монтерей. На него след едно земетресение поднесли
риба. Година по-късно кралят поискал да му сервират същата риба. Готвачът обаче не намерил и приготвил друга, с надеждата, че след толкова
време Монтерей няма да разбере промяната.
На стр. 2

ОТ ПОСЛЕДНИЯ ЧАС

РАБОТЕЩИТЕ
БЪЛГАРИ С

+ 10 ДНИ ПЛАТЕН ОТПУСК
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО
НА ЕС Как ще се дават – на стр. 2
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СРОЧНО
Близо 70 съоръжения
по 73 куб. м., за голям
винпром в Румъния, прави
дружеството. Те основно
се изработват в 9 цех. С
поръчката са заети повечето бригади. Първата
серия изделия трябва да
бъде готова още в края
на тази седмица, а през
следващата – да започне
извозването й. Междувременно ще се произвеждат
и съоръженията за нов
авто конвой. След всяка
серия на обекта заминава
и монтажна група, за позициониране на съдовете и
оборудването им с обслужващи платформи.
Всички съоръжения
трябва да са на място и в
готовност за работа до
края на юли, информира
производственият мениджър инж. Иван Ангелов.

ДОБРА ОЦЕНКА
от LRQA за одита

НОВО ОТ ПИМ

отново

Приключи, миналата
седмица, първият след
пресертификационен одит
в компанията. Както вече
писахме, проверено бе
действието на Системата
за управление на качеството /СУК/ в 1, 2 и 3 цех, при
договорите и поръчките,
поддръжката на инфраструктурата, както и някои
от елементите й – преглед
от ръководството, вътрешни одити, непрекъснато
подобрение, управление
на промените, коригиращи
действия, управление на
рекламации, рискове, възможности, цели и т.н.
Одитът приключи с добри констатации. Имаме
само една нова забележка,
чието отстраняване няма
да е проблем, и две препо-

ръки. Тях също ще изпълним в кратък срок. От предишните забележки всички
са „затворени”, коментира
отговорният за действието
на СУК инж. Ивайло Гочев.
По негова информация
водещият одитор в сертифициращата организация Lloyd‘s Register Quality
Assurance (LRQA) – Димитър Кулин е дал добра
оценката за действието
на Системата в ПИМ. СУК
отговаря на критериите за
на сертификата по стандарта ISO 9001 – 2015 и
подпомага ръководството
на фирмата при реализация на поставените цели
за развитие и непрекъснато
подобряване на предлаганите продукти, конкретизира инж. Гочев.

ОРБИТАЛ - ФЕРМЕНТАТОР
ОТ ВИСОК КЛАС
ИНЖ. ПЛАМЕН ПЕТРОВ
ЗА РАЗРАБОТКАТА

Ферм е н тато рът „Орб и та л ” е
от най-новите разработки
в ПИМ.
Представен бе за първи път на „Винария” - Пловдив, където
предизвика голям интерес.
Най-вече с атрактивния
елиптичен корпус, привличащ погледа със стилна и
елегантна визия. Но, освен
нея, съоръжението има ред

други предимства, които,
несъмнено, биха заинтригували винарите. Изтъква ги
инж. Пламен Петров, автор
на разработката:
От видимите той посочва формата и големината.
Елиптичното (орбитално)
тяло прави съоръжението
компактно, с възможност за
поставяне в тесни и ниски
пространства, без това да
пречи на обслужването.
Големината пък има
силно влияние върху сензорния профил на виното. Колкото по-малък е

ферментаторът, толкова
по-бързо то се развива и
еволюира. Прототипният
„Орбитал” на ПИМ е с обем
5,7 куб. м. и възможност за
увеличаване до 10 куб. м.,
което го прави подходящ за
производство на висококачествени вина.
Плюс за изделието е
и голямата топлообменна площ, съотнесена към
обема. Това позволява осигуряването на оптимални
температурни режими с
ниски разходи на енергия.
Температурата на фер-

ментация влияе на ароматите и цвета на виното.
Вис ок отемперат урната
ферментация варира между 26 - 35° C. Тези градуси
обикновено се поддържат
за червени вина, за увеличаване на нужните цвят и
таниново съдържание.
Ферментацията на белите вина и розета протича
при температури между 13
и 19° C, а някои енолози
предпочитат и по-ниски
стойности.
На стр. 2
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ГОРЕЩИЯТ СЕЗОН И ТАЗИ ГОДИНА ДОЙДЕ ПРЕДИ ЛЯТОТО
НА НЯКОЛКО ОБЕКТА ЗАД ГРАНИЦА РАБОТЯТ ГРУПИ, стягаТ СЕ И ДРУГИ
Светослав ЦЕКОВ
Започна, както винаги
по това време, активният
командировъчен сезон в
компанията. Зад граница,
а и на обекти в страната
вече са няколко групи колеги.
С дълъг стаж „навън” е
бригадата на Георги Иванов, която бе и сред прибралите се късно миналата
година. Момчетата продължават следващ етап от
работата в едно от най-големите румънски винарски
предприятия – „Жидвей”.
След изграждането на серия 240-кубикови съдове с
изолация, сега бригадирът,
Стоян Стоянов, Христо
Гогов, Владимир Чанков,
Ателин Антанасов, Алейтин Хашимов, Ивелин Пенишев, завършват 8 броя
60-кубикови съдове и чакат
заготовки за още толкова.
Ще монтират също така
изработени в Хасково 15кубикови съдове – стандартни и под налягане.

В друг винпром-гигант
в Северната съседка –
„Котнари” са Александър
Димитров, Димитър Караиванов, Васил Ников, Николай Ников, Иван Петров,
Стоян Узунов. Те заминаха
миналата седмица със
задачата да направят 5
съда с по 406 куб. метра
обем. Продължават етап от
миналата есен, включващ
изработката на общо 10
такива съоръжения.
Три са групите в Грузия,
информира началникът на
„Сервиз и монтаж” Здравко
Здравков. Първи, още в
края на януари, отлетя
групата на Росен Димчев,
която почти до Коледа
миналата зима бе в кавказката страна. С Росен
и сега са Георги Русинов,
Пенко Павл ов, Йордан
Иванчев. Изграждат дълга
серия 60-кубикови съдове.
И, понеже серията наистина е дълга, а сроковете
– кратки, на помощ, преди
дни отидоха Иван Янков,
Димчо Краев, Красимир

Конвой с 15-кубикови съдове
тръгва за румънския „Жидвей”

Снимка на Димитър Петров
показва напредъка на обекта

Караиванов, Стоян Петев.
На друг обект в Грузия
са Димитър Петров, Захари
Захариев, Златко Стаматов и Пламен Захариев. За
разлика от другите групи
обаче, те са на прибиране,
след като за малко повече
от месец направиха на
място 8 съоръжения по
40 куб. м. Затова пък нова

бригада се очаква да тръгне за Русия. В нея ще са
редовните Атанас Назъров
и Тихомир Тенев, заедно
с Михаил Михов, Атанас
Атанасов. Част от ангажимента на обекта, групата
на Назъров изпълни преди
Нова година, сега продължават следващия етап,
обобщи Здравков.

ПОВЕЧЕ УСМИВКИ ОРБИТАЛ - ФЕРМЕНТАТОР...
В ДЕНЯ НА ШЕГАТА

От стр. 1
Кралят, който нарочно проявил този каприз, естествено разбрал, но не се разгневил, а се развеселил от находчивостта на готвача. Оттогава шегите и невинните
лъжи на 1 април станали обичайни в двора, а и извън него.
Денят, по един или друг начин, се отбелязва в много страна по света, на различни континенти и с различни дати – от декември до май. Но, независимо от това,
обединява го желанието на хората да се усмихват, да се шегуват, да направят
поне един ден малко по-весел и безгрижен. Чудомир е обичал да казва: Най-празният
от нашите дни е този, в който не сме се засмели нито веднъж. Така че, бъдете
утре с настроение, шегувайте се, послъгвайте с мярка, развеселете съботата и
на някой друг.
От стр. 1

ЧЕСТИТ 1 АПРИЛ НА РАБОТЕЩИТЕ БЪЛГАРИ!

ПЪРВА КОМАНДИРОВКА ЗА
КОЛЕГИ ОТ МАДЖАРОВО

Ясен ДИМОВ
В първа командировка
заминаха, този месец, колеги от ПИМ - Маджарово.
Първа за тях, но и за цеха
им, ако не се брои монтаж
в Ивайловград, преди години. Сега за „Барбизон”
заминаха Георги Атанасов, Мурат Мурат, Пламен
Райчев и Дилян Илиев. С

тях са Захари Захариев,
Боян Тинчев, Младен Ангелов от Хасково. Ръководител на групата е Тодор
Борисов.
Командировката, наистина, започна с фалстарт. С пристигането на
обекта стана ясно, че по
пътя натам се е повредил
необходимия за работата
автокран. Наложи се до

ремонтирането му групата да се върне обратно.
От миналия петък обаче
работата е начената, а и
първите дейности бяха
документирани във Фейсбук от Боби Тинчев.
В „Барбизон” момчетата продължават започнало миналата година,
изграждане на голяма
инсталация за биогаз.

От стр. 1
Рядко се срещат производители, които провеждат ферментация на бели
вина при висока температура, защото ароматите са
по-летливи и вероятността
да бъдат загубени е по-голяма.
„Орбитал” поддържа,
с електронно
управление,
вс е к и н е о б ходим режим
за производство на висококачествени
вина. Но има и
друго предимство, свързано
с алкохолната
ферментация.
Както се
з н а е , м ет о дите за извеждането й,
най-общо се
разделят на 2
групи - периодични и поточни.
Периодичните протичат
на 3 основни етапа:
• Начална ферментация
- съответства на приспособяването на дрождите
към средата и се нарича
лаг-фаза.
• Бурна ферментация характеризира се с най-голяма скорост на процеса.
Съпроводена е с отделяне
на големи количества СО2.
• Тиха ферментация - концентрацията на дрождени
клетки намалява в следствие на отмирането им.
При периодичните методи целият процес протича в
един ферментатор. Получават се висококачествени
вина с високи органолептични показатели. Има,
наистина, известни недос-

татъци - голяма продължителност на спомагателните
операции - зареждане за
ферментиране, източване,
изваждане на гроздовата
каша, измиване и т.н. Но,
въпреки всичко, периодичният метод остава най-добър за производство на
висококачествени червени

вина. Което добавя нов
плюс за „Орбитал”.
В определен момент от
технологията на червените
вина, поради достигане
на желаните дифузионни
процеси, се налага отделяне на младото вино от
твърдите части на гроздето.
Осъществява се с помощта
на перфорирана дренажна
повърхност, задържаща
твърдите частици и свободно пропускаща течността.
Във винарската практика е
възприето това отделяне да
се извършва на два етапа
- отцеждане и пресоване.
С „Орбитал” продължителността на тази операция
силно е съкратена, благодарение на оптималната,
спрямо обема, отцеждаща
повърхност. В съчетание с

голямата производителност
на механизма, извеждащ
гроздовата каша (мъст),
ферментаторът автоматично става подходящ както
за червени, така и за бели
вина и розе (леко, слабо
таниново вино, произведено от червени сортове, по
технология за получаване
на бяло).
От предимс т вата н а с ъ оръжението
не бива да се
пропуска и още
едно, свързано
две операции,
с п о м а га щ и з а
по-добрата екстракция на цветни и ароматични
компоненти от
ципите - обливане на шапката и
механичното й
потапяне, т. нар.
плъндж.
Обливането
става с помпа, която тегли
ферментиращо вино от
дъното на съда и го изпраща на върха, където е
монтирано разпръскващо
устройство. По този начин,
джибрите, издигнати нагоре
под действието на въглеродния двуокис се мокрят
с вино. Този контакт благоприятства екстракцията.
При механичното потапяне на шапката целта е същата, с тази разлика, че при
обливане, виното поглъща
кислород, който е жизнено необходим на дрождите. При „Орбитал” двете
операции са конструктивно
съвместими – обливането,
за което са монтирани две
устройства, може да се
комбинира и с потапяне на
шапката - плъндж.
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ФИРМОПИС

УСПЕШНИ УЧАСТИЯ
НА ИЗЛОЖЕНИЯТА В
БЕЛГРАД И СОЛУН
БЕЗ МОСТРИ И С НОВИ КОНТАКТИ СЕ
ЗАВЪРНАХА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПИМ

Христо ЦВЕТКОВ
След „Еномак” в Сарагоса – Испания и „Винария
– Агра” в Пловдив, успешни участия дружеството
отбеляза на още две пролетни изложения. Първото
бе в сръбската столица
Белград, малко след пловдивското. Компанията
представяха търговският
мениджър инж. Хубен Кирков и представителят в Македония – Ристе Михайлов.
Изложението беше силно, с много посетители и
представени винарни. В
Сърбия раздвижване на
пазара се чувства, а надеждите са, че динамиката
ще се засилва с разширяването на еврофондовете.
Имаше, както и друг път
интерес към изделията ни,
макар много местни фирми
да работят в този бранш.
Те обаче са малки, със
скромни възможности и не
могат да са ни конкуренти
в сериозните проекти, коментира след завръщането
инж. Кирков.
От „Беовин” той и Ми-

хайлов си тръгнали без
мостри. Ферментаторите
за бяло и червено вино
край щанда още в началото били харесани от
сръбски винар, с изба в
Младеновац, който преди
купувал съоръжения от
дружеството. Доволен бил
и ги препоръчвал на колегите си.
На изложението участваха и македонски винари,
със свои щандове. С един
от тях съвсем скоро започваме реализация на голям
проект, добави търговският
мениджър.
С две мостри по-малко
се завърна и инж. Желязко
Андонов от панаира „Детроп”. В Гърция останаха
13-кубиковият ферментатор „ДиЯн” и 8-кубиковият
съд за съхранение 2 в 1,
обясни той. Освен тези
изделия, в Солун ПИМ показа овален ферментатор
с обем 2 куб. м., известен
като „Яйце” и техника за
млекопреработване. На
щанда, освен Андонов
бяха представителят на
компанията в Гърция Па-

ПЪРВО СЪСТЕЗАНИЕ ПО
СТРЕЛБА, ШЕФЪТ НА
9-И ЦЕХ - НАЙ-ДОБЪР

...и винарите от Младеновац пред новото си съоръжение

найотис Пориазис и негови
служители от „Пак Систем”.
Бяхме единствен български участник на „Детроп”. То е доста голямо
изложение. Съперничи на
водещите европейски, а
някои дори превъзхожда.
Събира производители в
много браншове на хранително-вкусовата промишленост. Радвам се,
че към нашата компания
и изделията й бе проявен
сериозен интерес. Посети-

ха ни доста от постоянните
клиенти в Гърция, такива с
които скоро сме подписали
договори и потенциални.
Особено приятно ми
стана, когато видях в палатата на винопроизводителите, че повече от
половината работят с наша
техника. Някои дори сме
оборудвали изцяло. Надявам се, броят им да се увеличава, оптимист е новият
мениджър на търговското
направление.

ВАЖНО: ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НОВИ УМЕНИЯ С
БЕЗПЛАТНИ КУРСОВЕ

Обучения по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” започват в Хасково. Организират ги фирмите „Блиш”
и „Роял”, с опит в дейността и лицензи за подготовка в над 150 професии и
специалности. Курсовете
са с ваучери, получавани
от Бюрото по труда. За
да се възползват от тях,
обучаемите трябва да работят на трудов договор и

да не са завършили висше
образование.
Обученията ще бъдат
в извън работно време.
Предвижданите, засега,
курсове са по:
• Езикова подготовка английски и немски език
– по 300 учебни часа,
• Дигитална компетентност, включваща изучаване

на AutoCAD, Photoshop
– beginner, MS Excel, MS
Word, в рамките на 45
учебни часа
• Професионално обучение - оперативно счетоводство - 960 учебни
часа, оператор на компютър - 300 учебни часа,
оператор на машина и
др.

При интерес, могат да
са проведат обучения и
по други специалности,
анонсират организаторите.
За улеснение на курсистите, те предлагат
безплатна консултация и
съдействие при подаване
на заявления за ваучери
в Бюрото по труда.
Посочва се и тел.
0899823672, за повече
информация.

ВРЕМЕ Е ЗА ФУТБОЛ, ВРЕМЕ Е ЗА СПОРТЕН
ПРАЗНИК. ДА ГО НАПРАВИМ НА 22 АПРИЛ!
СПОРТФАКТОР

На 22 април – събота
ще е третото издание
на фирмения футболен
турнир „Фактор в ПИМ”,
реши, след обсъждане,
Организационната група.
Предложената по-рано
дата, по общо мнение, е
най-удобна - между Великденските и Първомайските празници, и последна
възможност, преди голямата лятна офанзива във
фирмата.
Основните положения
за турнира остават непроменени:

Място – комплекс „Авеню”, централно игрище.
Съставите – 5 + 1
играча на терена, резервни
– по преценка.
Смените – неограничени.
Играта – на малки врати, в две полувремена Х 20
минути.
Поради зачестилите командировки и вероятността
от отсъствие на основни
състезатели, предложението на организаторите е,
тимовете да са не само по
цехове, а и сборни. Това би
довело до по-голяма равностойност и съперничество.
Затова призивът е – който

има желание, да се обърне
към някои от организаторите – Митко Моллов, Милен
Николов – 1-ви цех, Лъчезар Николов, 2-и, Чавдар
Пеев - 3-ти, Георги Георгиев – 9 цех, Димо Димов
– Маджарово, Георги Тенев,
Иван Ангелов, Христо Цветков – администрация.
При съставяне на отбор,
регистрация трябва да се
направи при инж. Георги
Тенев, офис – 12 в административната сграда.
Краен срок за регистрация – 13 април, четвъртък.
Тимът победител печели преходната купа на в.
„Фактор”, купа за първе-

нец в турнира и парична
премия. Връчва ги лично
управителят на ПИМ инж.
Димитър Назъров.
Отличени ще бъдат голмайсторът, най-техничният
състезател и най-добрият
вратар. За всички участници – специални грамоти.
Турнирът е част от инициативите за 10-години на
вестник „Фактор ПИМ” и ще
даде отговор на въпроса остава ли в завинаги в Първи
цех преходната купа или ще
украси друга витрина?
Време е за футбол.
Време е за нов спортен
празник! Да го направим на
22-и април!

ФАКТОР
16 ловци се включиха
в първото състезание по
спортна стрелба, проведено в ПИМ. Инициатор
за него бе началникът на 9
цех, Георги Иванов, който
в крайна сметка се оказа и
най-добър с пушката. Надпреварата бе в дисциплина
„Скейт” на стрелбището на
ловно сдружение – Хасково. Точен мерник участниците демонстрираха по
панички, изстрелвани от
две кули – малка и голяма.
21 от 25 възможни попадения постигна побе-

дителят Георги Иванов,
който неведнъж е показвал
майсторството си и на ловното поле. Втори се нареди
гостът Милен Манолов,
но бе дисквалифициран,
заради използване на боеприпаси с увеличен заряд.
Третата позиция също бе за
гостуващ участник – Иван
Георгиев, а четвъртата за
Недялко Георгиев, с 16
попадения. Останалите
колеги имаха между 10 и
13, разказа главният организатор инж. Недялко
Маджаров, сам участник в
турнира.
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ИЗОБРЕТЕНИЯТА НА ИНЖЕНЕР ПРИРОДА
ИНТЕРФАКТОР
от HICOMM.BG
От самото начало на цивилизацията хората са
изпитвали почуда от изобретателността на природата. Още преди хиляди години древните са опитвали да
подражават на хищниците, методите им за ловуване,
тактиката за преследване и промъкване. Заимствали
са редица изобретения на живия свят – от строежа на
домове, до най-грандиозните инженерни съоръжения,
транспортни средства и др. Но дори днес, на фона на
невероятните постижения, природата има още доста
изненади и не престава да учудва хората. Както и да
дава идеи за технологични новости.

ХОДЕЩИЯТ ПУСТИНЕН РЕЗЕРВОАР

множество сензори, директно изкопирани от реалните
животински клетки на бозайниците, той може да реагира
на химически вещества и светлина по същия начин, както
го правят живите организми. Дори притежава сензори за
наблюдение (очи) и обоняние (нос), а на всичко отгоре
съдържа изкуствена, захранвана от глюкоза нервна система, която отчита нервните стимулации и ги конвертира
в електрически сигнали по същия начин, както това прави
мозъкът.
Cyberplasm е създаден до голяма степен копирайки
едни живи същества, наречени миноги. Това са паразитни
риби с дълго тяло и червеобразна форма. Те имат проста нервна система, която съвременните технологии са
способни да имитират и да внедрят в едно миниатюрно
роботизирано тяло. Затова почти няма съмнение, че само
след броени години роботите миноги ще могат да обикалят
вътре в тялото, сканирайки за тумори, кръвни съсиреци
или вредни химически вещества.

намалява съпротивлението, позволявайки на водата да
се разлее покрай повърхността му, вместо да се избутва
напред пред носа.
Ейджи Накацу, инженер и любител на живия свят, възприел тази идея и създал носовете на влаковете куршуми
така, че да имитират клюна на рибарчето. Благодарение
на това те са способни да се движат с над 300 километра
в час, като значително се намалява съпротивлението и
съответно разходът на енергия за движение.
Благодарение на идея, взета от бухалите, пък, значително е намален гръмовният звук. Предната част на
влака имитира строежа и дизайна на перата на бухалите,
които са толкова тихи, че без проблем изненадват дори
най-притихналата си плячка.

МЕКИТЕ РОБОТИ

РЪЦЕТЕ - ХОБОТИ

Дъждовете не са нещо обичайно за африканските
пустинни райони, особено за Намибия. Тази земя е обгоряла и суха, но въпреки това, ако ви се случи да бъдете
там, ще забележите, че рано сутрин дори тази пустиня е
благословена с тънък слой лека мъгла, покриваща пясъчните дюни. А мъглата е съставена от водни пари, нали?
Точно тези райони на пустинята са населени от едно
симпатично насекомо, наречено пустинен бръмбар. Когато сутрин той се разхожда по дюните, мъглата обгръща
хитиновата му обвивка, образувала отблъскващи водата
(като тефлонов тиган) гребенчета и пъпки, рисунъци по
гърба, които я насочват по посока на главата. Външната
му обвивка е покрита с микроскопични хидрофилни израстъци, нещо като косъмчета, където влагата се акумулира
и натрупва, а капчиците стават все по-големи, докато
започнат да се плъзгат под собствената си тежест - напред към устата на бръмбара. По този начин ефективно
задоволяват жаждата му.
Инженери от MIT (Масачузетския технологичен институт) са наблюдавали тази способност и буквално са
я „заели“ от бръмбара, създавайки уред, който може да
добива вода директно от въздуха. Постановката е конструирана от стъкло и пластмаса, покрита по същия начин
като бръмбара с миниатюрни гребенчета. Приличащата
на релефа на гъбите субстанция е много евтина и може да
бъде създавана просто чрез отпечатване на хидрофилни
точки върху хартия от хидрофобна материя.
Ако ушиете туристическа палатка от тази материя, тя
ще може спокойно да кондензира и събира сутрешната
влага така, че да имате достатъчно количество вода.

ЖИВИТЕ МИКРОРОБОТИ МИНОГИ
Нещата щяха да бъдат много по-лесни и прости, ако
докторите можеха да навлизат с лекота и да разглеждат
тялото отвътре, без опасност от нараняване. Така могат
да узнават по-лесно и точно причините за болка или болест. Днешните сканиращи технологии често са с ниска
разделителна способност, а по-добрите магнитноядрени
резонансни машини са многосложни и скъпи.
Затова наближаващият бум на микророботите, достатъчно малки, за да плуват буквално в кръвта, обещава
диагностицирането в медицината да става много по-точно и лесно. Един от тези кандидат-чудодейни роботи
е Cyberplasm - робот, който в
определен смисъл изглежда
буквално жив. Оборудван с

Макар и изглеждащ комично за някои, слонският
хобот е сложен орган. Съставен от над 40 000 мускула –
повече, отколкото има в цялото човешко тяло. Неговата
универсалност е копиран до голяма степен от хората и
е приложена при създаването на роботизирани ръце.
Германската компания Festo представя заимстваната от
природата Bionic Handling Assistant – приставка, която
може да се използва, за да помага на хората в различни
манипулации.
Притежаващата четири метални щипци роботизирана ръка се управлява от хора или автоматизирано, като
софтуерът й се подобрява непрекъснато за все по-точни

движения. В процеса на хващане и пускане на обекти тя
научава точно кои „мускули“ да движи. Това всъщност
не са мускули, а механични части, но роботът може да
запаметява точно тези промени в позицията чрез промяна на налягането в отделните зони, които задвижват
изкуствените мускули.
Bionic Handling Assistant е изработена от полиамид, материал достатъчно здрав, за да издържа на много
големи тежести и достатъчно подвижен, да извършва
прецизни движения, като например вдигане и преместване
на яйце. Съвършената роботизирана ръка е доказано
полезна за хай-тек заводи, лаборатории и болници, като
предоставя възможности за манипулация в зони, в които
човешката намеса е невъзможна.

ВЛАК като птица
Когато излизат от някой
тунел, японските екстремно
бързи влакове куршуми създавали оглушителен гръм за-

ради самата форма на носа на влака и въздушния поток
около него. Обяснението - изтласквайки въздуха с голяма
скорост, се създава въздушна стена, която принципно се
съпротивлява на влака, като го забавя и го кара да хаби
повече гориво. Решението? Него дават някои птици.
Синьото рибарче притежава аеродинамично оформен
клюн, което прави основната му дейност - риболова доста по-ефективна. Благодарение на острата форма на
предната му част птицата може да се гмурка във водата
мигновено без никакво плискане. По този начин клюнът

Кой казва, че роботите
трябва непременно да са
твърди и метални? Група
изследователи от Италия от
години преследват идеята, че трябва да се възползват от
предимствата на октоподите и техните гъвкави тела. Със
способности да плува, да задържа обекти и да се провира
през цепнатини, един робот - октопод би бил идеалната
машина за много области.
Вместо да се движи чрез математически изчислени
начини, подобно на „железните роботи“, роботът октопод
ще се свива, разширява и нагъва. Тези машини нямат
твърди крайници и фиксирани сглобки - голям плюс в
редица ситуации.
Традиционните роботи се създават след моделиране на масивни скелети, внимателно програмиране и
много работа, за да бъдат предпазени неволен сблъсък
и повреда. Освен това, заради здравината и теглото
си могат да бъдат дори опасни за хората около тях.
Меките роботи са много по-безопасни. Те могат да се усукват и огъват в нови форми и да се нагаждат спрямо
околната среда. С такива форми за тях става възможно
да спасяват попаднали в капан при бедствия хора, да
взаимодействат с тях, без да ги наранят, както и да функционират по-лесно, без предварително сложно условно
програмиране.

АКУЛОВА КОЖА
Със своята относителна гладкост и издръжливост
кожата на акулите се оказва полезна в най-различни технологични сфери – от създаването на костюми за плуване
и гмуркане до обувки. Но това, което едва ли сте очаквали,
е да вдъхновят… медицински катетри.
Микробите са сериозно притеснение за всяка болница.
Бактерии и вируси са истински бич за хората, особено попаднали в деликатно положение след операция. Тъй като
в болниците непрекъснато влизат и излизат много хора, не
е тайна, че всички повърхности бързо се покриват с прах
и… милиони микроорганизми.
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ЗАИМСТВАТА ПРОДЪЛЖАВАТ И ДНЕС, В ЕРАТА НА ВИСОКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Което способства за по-бързото разпространение на болести от един пациент върху друг.
Тони Бренан е инженер, който открива, че нищо в природата не е по-чисто от кожата на акулата. Повърхността
й е набраздена с миниатюрни рисунъци, приличащи на
четка за зъби. Този релеф се оказва, че предотвратява до
голяма степен залепването на слуз, водорасли и различни
организми върху нея. И най-голямата изненада – кожата
й също спира възможността за развитие на бактерии
като E. Coli.
Sharklet е компания, която се опитва да заимства тази
структура и да създаде работещи материали на база това
природно чудо. Засега все още се опитва. Но целта е ясна.

ВАКСИНИ КАТО БАВНОХОДКИ

Спомняте ли си наскоро
новините по телевизията,
в които се говореше за български млади учени, които
стават известни по света заради експериментите си с
бавноходката?
М и к р о с к о п и ч н и те „ вод н и м еч к и “ , ба в н оход ки (Tardigrada) са най-издръжливите животни на планетата, като дори са считани за извънземни. Те са издържат

на космическите студове,
на температури, близки
до абсолютната нула,
и на жега до над 150
градуса. Издържат на
ужасяваща радиация и
могат да изкарат години
без вода.
За да издържат на
тези условия, бавноходките се свиват и съсухрят.
Дехидратират се и до
голяма степен подменят
водата в организма си
със захари. Тези захари
се втвърдяват почти като
стъкло и организмите им
се хибернират подобно
на стопкадър анимация.
И когато са събудени,
хидратирани отново, те
бавно се пробуждат и започват да се разхождат.
Така могат да оцеляват

нието на краката си постепенно, което им помага да
останат на повърхността до момента на отскачане.
Животните упражняват точно необходимото количество сила, необходима повърхностното напрежение да
се погрижи за ненарушимата цялост на водния слой.
Следвайки тази тактика, роботът прилага достатъчно и
точно изчислено движение, за да се изстреля, но в същото
време силата не надвишава границата, над която краката
му ще пробият водния слой. Тези действия имитират движението на водните бълхи и техните крака, които могат
да подскачат на впечатляващото спрямо големината на
телата им разстояние от 14 сантиметра. Миниатюрният
робот може да се окаже изключително полезен за наблюдателни дейности и спасителни операции.

РЕНТГЕНЪТ ОМАРОВО ОКО
Рентгеновите лъчи са нещо, с което трудно се работи
– те са опасни, а машините - тромави, тежки и скъпи. Но

много време.
Ако тези методи на оцеляване засега не са приложими
при хората поради множество проблеми, учени считат, че
могат да използват метода за много по-добро съхранение
на ваксини, ДНК материали и стволови клетки. Тяхното
дълго съхраняване сега е проблем. Но имитирайки откритите от природата методи, предложени от бавноходката,
вероятно в близко бъдеще нетрайността на животоспасяващите продукти ще бъде значително удължена.

МЕХАНИЗИРАНИ ВОДНИ ПАЯЦИ
Вероятно знаете, че има множество насекоми и паякообразни, които с лекота ходят по водната повърхност
благодарение на специалното си „покритие“. Заради
физичното явление„повърхностно напрежение“, което се
наблюдава при водни повърхности, молекулите се слепват
помежду си благодарение на сила, наречена кохезия.
Супер олекотен миниатюрен робот е конструиран
така, че да може буквално да подскача, вместо да ходи
по водата. Машината е с меко тяло и тежи само 68 милиграма. И макар инженерите вече да са създали и други,
по-сериозни роботи, способни да вървят по водата, този
е уникален, защото може да скача по нея, без да потъва.

Изследователите са постигнали това, наблюдавайки водните насекоми – онези, чийто живот е свързан
с водните повърхности. Те могат да ускоряват движе-

отново на помощ идва
идея от живия свят - очите на омарите!
Вместо да използват рефракция или пречупване на светлината
през лещите, омарите
използват рефлектиране или отражение. Техните очи
са покрити с миниатюрни лещички, подобно на малки огледалца, които отразяват светлината под точни
ъгли и формират картината, идваща от всяка посока.
Този дизайн се е доказал като полезен за астрономите,
които са построили телескопи, способни да фокусират
рентгеновите лъчи от определени области в Космоса.
И докато обикновените телескопи само позволяват на
лъчите да преминават през тях, формата на очите на ракообразните създава масиви от миниатюрни телескопчета.
Омарите са инспирирали и други изобретения, като
например микрочиповете и едно устройство за заснемане
на обекти през 8-сантиметрови стоманени прегради, наречено Lobster Eye X-ray.Когато това устройство изпрати
сноп от нискоенергийни рентгенови лъчи през стената,
някои от тях отскачат обратно, отразени от обектите от
другата страна. Тези сигнали се насочват през многобройните „очички“ на уреда и създават изображение, подобно
на метода, по който виждат омарите. Изобретението може
да докаже своята полезност при откриване на откраднати
предмети или пренасяне на нелегални товари.

ПРЕВЪРНАХА ВОДОРОД В МЕТАЛ. ЗАДАВА ЛИ СЕ НОВА
ТЕХНОЛОГИЧНА РЕВОЛЮЦИЯ?
ИНТЕРФАКТОР
от HICOMM.BG
Повече от век учените мечтаят да превърнат
най-лекия от всички елементи - водорода - в метал. Най-сетне го постигнаха. Ставаме свидетели
на истинско съвременно
постижение на алхимията, след като учени от
Харвард успяха да създадат малко количество от
този най-рядък и изключително ценен материал на
планетата.
Натискът, който е оказан при произвеждането
на металния водород, е
гигантски – повече, откол-

кото съществува в центъра
на Земята. Според професор Айзак Силвера, който
заедно с д-р Ранга Диаз е
отговорен за този пробив,
„това е Светият Граал на
физиката под високо налягане“.
Новосъздаденият елемент на теория може да
доведе до революция в
технологията, позволява й к и с ъ зд а ва н ето н а
свръхбързи компютри, още
по-ефективни коли и дори
високоскоростни влакове, които буквално летят
над земната повърхност.
Реално почти всяко приложение на електричеството
може да бъде подобре-

но значително, пише The
Independent.
Но ползите могат да
п р е м и н а т д о р и о т въ д
собствената ни планета,
позволявайки ни да повишим неимоверно капацитета си за космически
пътувания. Чрез него би
могло да се създаде ракетно гориво, четири пъти
по-мощно от най-мощното,
с което разполагаме днес.
Разбира се, предстои
още много работа. Засега
миниатюрното парченце
може да се види само през
двата диаманта, използвани за обработката на течния
водород при изключително
ниска температура. Пред-

стои да се
установи
дали металът е стабилен при
нормално
налягане и
температури.
Учените
обаче смятат, че металният водород има
огромен
потенциал
да остане стабилен при
стайна температура – а
това е и най-голямата им
надежда. „Това означава,
че когато премахнем на-

лягането, водородът ще
остане метален – точно
както диамантът се формира от графит под огромно
загряване и налягане, и си

остава диамант, след като
те се премахнат“, казва
Силвера. Това предстои
да се установи през следващите няколко седмици.
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РЪСТ 2.9% в ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА
ИНТЕРФАКТОР
от ECON.BG
По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2016 г. брутният
вътрешен продукт (БВП) на
един зает у нас се увеличава с 2.9% спрямо същия
период на предходната година, съобщи Националният статистически институт.
Заетите са 3 289.4 хил.,

те са отработили общо
1.384 млрд. часа между
октомври и декември. За
година се увеличава делът
на заетите в услугите - от
57.4% на 58.1%.
На един работещ се
падат 7843.3 лв. от текущия
обем на брутния вътрешен
продукт, като всеки създава
средно 18.6 лв. БВП за един
отработен час.

Б р у т н ат а д о ба в е н а
стойност (БДС) средно на
един зает през четвъртото тримесечие на 2016
г. реално се увеличава с
2.4% и с 2.3% за един отработен човекочас спрямо
съответното тримесечие на
предходната година.
По предварителни данни равнището на производителността на труда

в индустриалния сектор
е 6 174.6 лв.
брутна добавена стойност средно
на един зает
и 14.6 лв. за

един отработен човекочас.
В сектора на услугите всеки зает произвежда
средно 7 694.6 лв. БДС,
като за един отработен човекочас се създават средно
17.8 лв. от текущия обем на
показателя.

Макар по-висока от средната в сектора,
производителността в ПИМ
е с потенциал за развитие

РУМЪНИЯ НАСТИГА ЧЕХИЯ ТЕЛЕВИЗОР КАТО КАРТИНА
РАЗРАБОТИ SAMSUNG
И ГЪРЦИЯ ПО БВП
ИНТЕРФАКТОР
от economic.bg

СЕВЕРНАТА СЪСЕДКА ЗАПАЗВА МЯСТОТО СИ
НА 17-ТА ИКОНОМИКА В ЕвроСъюза
ИНТЕРФАКТОР
от ECON.BG
Б ру т н и я т въ т р е ш е н
продукт на Румъния достигна 169 млрд. евро през
2016 г. при ръст на икономиката от 4,8% - показател,
най-висок за страна от
Европейския съюз, пише
Romania Insider.
Страната запазва мястото си на 17-та икономика
в ЕС, въпреки, че е на
седмо място по население,
съгласно данни на Евростат. През 2015 г. БВП на
Румъния е бил 160 млрд.
евро.
След минал огодишния напредък, страната
се доближи икономически
до държави като Чехия,
Гърция и Португалия. Населението на тези страни
е между 10 и 11 млн. души

(на Румъния е около 20
млн. души), но техните
икономики изпреварват
румънската.
Чехия отбелязва ръст
на БВП до 174,5 млрд. евро
през 2016 г., като през 2015
г. той е бил 167 млрд. При
Гърция има леко свиване
на икономиката до 175,5
млрд. евро. БВП на Пор-

тугалия нараства от 179, 5
млрд. за 2015 г. съответно
до 185 млрд. евро през
следващата година.
Според експерти, през
2017 г. икономиката на
Румъния може да надмине тази на Гърция. Не се
изключва същото и по отношение на БВП на Чехия
и Португалия.

Иновациите и ТВ дизайнът се опитват да се отдалечат от традиционното
черно и да направят нещо
по-уютно. В тази посока е
и най-новият продукт на
Samsung.
Южнокорейската компания представи нов телевизор, чийто екран е с
дървена рамка и, поставен
на стената, изглежда като
картина.
Той може да излъчва
произведения на изкуството, когато е настроен в режим „Art Mode“ и не предава
телевизия.
Така на стената си ще
имате многофункционално

устройство, което е едновременно и телевизор, и
арт шедьовър.
Първоначално дизайнът е създаден само за
прикрепяне на стена, за да
се доближава напълно до
истинска картина. По-късно
обаче е добавена и съвместимост със Studio Stand и

може да стои и на стойка.
Дървената рамка се
предлага в няколко различни дизайна и цветове,
така че да се съчетава с
различни цветове дървени
мебели.
Телевизорът ще се продава от пролетта, но все
още не е обявена цена.

НАПРАВИХА БАТЕРИЯ, КОЯТО
СЕ ГЪЛТА

ИНТЕРФАКТОР
ОТ OBEKTI.BG
Учени от MIT изобретиха миниатюрен уред,
който ще направи таргетираното лечение много
по-сигурно. Батерия за
гълтане. Да, глълта се,

за разлик а от обикновените батерии, к оито
се търкалят навсякъде
и дори трябва да се изхвърлят само на специални места.
Но по-забележително
е, че батерията, всъщност
се, зарежда от киселините

в стомаха, което й позволява да остане в чревния
тракт в продължение на
цяла седмица.
Голямото предизвикателство при медицинските
импланти е осигуряването
на енергия за тях. Новото
изобретение помага за
разработване на цял о
ново поколение медицински апарати, при които
самото тяло осигурява
енергията, необходима за
тяхната работа, обяснява
инж. Чандрасакан от екипа на изобретателите.

Отново предлагат единна минимална заплата в ЕС
Предложението е на 7 държави

ФАКТОР
Седем
страни от
Е С н а с то яват да се
въведе минимална
европейска
заплата
във всички
държави от
съюза, при
спазване
на националните
практики и
р ол я та н а

социалните партньори.
Предложението е на министрите по европейските
въпроси на тези седем
държави и е изразено като
обща позиция в съвместна
публикация в италианската
преса, съобщи наскоро
Българската национална
телевизия.
„Крайно време е да превърнем нашия Евросъюз
в социален, със засилени
права на работещите, истинско равенство между
мъжете и жените, сигурни
работни места и гарантирани доходи“, заявяват

министрите. Те настояват
силен социален стълб на
Евросъюза да залегне в
декларацията от Рим за
60-тата годишнина от договора, положил основите
на Общността.
Сега минималната заплата в 28-те страни е
много различна – на единия полюс са България и
Румъния с 235 и 275 евро,
а на другия – Люксембург
с почти 2000 евро.
В едва седем страни-членки минималното
възнаграждениe надхвърля 1000 евро – това са

Франция, Германия, държавите от Бенелюкс и Великобритания.
Само 21 от общо 28
държави в Евросъюза имат
законово определена минимална месечна заплата
за всички сектори. Изключенията са Австрия, Кипър,
Дания, Финландия, Италия
и Швеция.
От 1-ви януари 2015-та
Германия последна въведе минимална работна
заплата. През тази година
тя възлиза на 1498 евро,
или малко под девет евро
на час.
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ПСУВАНЕТО – ПРИЗНАК НА
ВИСОКА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
ИНТЕРФАКТОР
от OBEKTI.BG
Използването на нецензурен език, иначе казано
– псувани обикновено се
разглежда като признак за
елементаризъм. Изследванията обаче показват,
че псуването всъщност е
признак за по-интелигентна
употреба на езика.
Експеримент проведен от психолози от Mairst
College, открива връзка

между това колко добре
владее даден човек английският език и колко го бива в
псуването.
Първото – езиковото
умение – може да бъде
измерено, като накараме
група хора да кажат колкото се може повече думи,
започващи с определена
буква от азбук ата за 1
минута.
Хората с по-големи
езикови умения измислят

много повече примери за
даденото време. На базата
на този подход учените създават и сходна задача, но
свързана с псуването. Цел
е участниците да се сетят
за колкото може повече
псувни за 1 минута.
Няма данни задачата
научно да е решавана в
България, но направи ли се,
народът ни, може би ще се
окаже сред най-интелигентните в света 

РЕШЕНИЯ ЗА УМЕН ГРАД ПРЕДСТАВЕНИ НА ФОРУМ В СОФИЯ
ИНТЕРФАКТОР
Иновативни решения
за умни градове представи конференцията Smart
Cities, „Интраком България”. Форумът, проведен
този месец в София, е
част от международната
изложба за Югоизточна
Европа „Интелигентни градове“, организирана от Via
Expo.
Умните градове предлагат висок стандарт на
живот, ползвайки високи
технологии, за управление,
по най-ефективния и успешен начин, на градските
ресурси. „Изключително
доволни сме, че можем да
предложим и предоставим

разходи на града, но и
генерират приходи за финансиране на трансформацията и модернизацията на
градската инфраструктура.
Мониторинг на трафика:
Чрез напреднала система,
която засича и брои в реално време преминаващите превозни средства, се
осъществява ефективен
мониторинг и контрол на
трафика.
Умно паркиране: Стратегически разположените в
избрани стълбове за улично осветление ултразвукови сензори установяват
наличието на автомобили,
паркирани в наблюдаваните райони на умния град, в
реално време. Централи-

ü

на общините в Югоизточна
Европа решения, които
допреди няколко години
биха звучали като научна
фантастика“, коментира
Джон Лагоянис, старши инженер в Intracom Telecom.
Ето и някои от тях:
Умно осветление чрез

ü

умни услуги: Замяната на
конвенционалните крушки с
LED системи и комбинирането на уличното осветление с възможности за комуникация и наблюдение не
само драстично намаляват
консумацията на енергия
и цялостните оперативни

ü

зирана Географска информационна система показва свободните и заетите
паркоместа и информира
гражданите къде могат да
паркират, като в същото
време следи за потенциални нарушители, паркирали
неправомерно.
Управление на отпадъците: Умни сензори за
управление на отпадъците се поставят във всеки
контейнер за боклук, за да
напомнят на съответните
инстанции да събират и
изхвърлят отпадъците ежедневно.
Умно измерване: Постигането на ефективен енергиен мениджмънт, който е
една от най-важните цели

ü

ü

н а к о н це п ц и я та „ Ум е н
град“, изисква електромерите да правят повече от
това просто да измерват
консумацията и производството на енергия. Умните
измервателни уреди следят енергоинтензивността в сградата, интегрират
данните за потребление
на вода и газ и предлагат
мониторинг и контрол за
разумно потребление.
Intracom Telecom вече
реализира пилотен проект
за умен град в община
Илиуполи в Атика, Гърция.
За неговото изпълнение
компанията получи първа
награда през 2016 г. на
Best City, организирани от
Boussias Communications.

ИНТЕРНЕТ АКАДЕМИЯ

КАК ЛЕСНО ДА ИЗПРАЩАМЕ ХИТРИ КОМБИНАЦИИ С
3 БУТОНА ЗА WINDOWS
ГОЛЕМИ ФАЙЛОВЕ
ИНТЕРФАКТОР
На всеки, работещ с фотоапарат, компютър и мобилни устройства се налага,
понякога да изпраща големи
файлове, които АBV- пощата
и Gmail не приемат, заради
ограничения в обема. В такива случаи на помощ идват
DOX на ABV и TranzIt, но,
освен тях, има редица още
платформи, позволяващи
споделяне на огромни файлове. Ето част от най-добрите, селектирани от сайта
Hongkiat. Може да са ви полезни в някои случаи.

WeTransfer
WeTransfer се превърна
в едно от водещите мобилни
приложения за споделяне на
файлове. Това се дължи на
простотата на работа с него.
След като посетите официалния сайт, можете да започнете
да изпращате файлове на вашите приятели, без дори да се
регистрирате. Не забравяйте,
че файлът ви ще бъде на разположение само една седмица
и има ограничение за размера
на файла, който споделяте
– 20 GB, което всъщност е
напълно достатъчно. Но ако

имате нужда от повече, можете да преминете към платената версия. Човекът, с който
споделяте файла ще получи
известие по имейл, което ще
го насочи към основния сайт.
Приложението WeTransfer е
достъпно за Android и iOS.

Pibox
Освен възможността да
се споделят или изпращат
файлове, това приложение
ви позволява и да говорите
с приятелите си в чат. Ще
трябва обаче да се регистрирате преди да започнете да
изпращате файлове или да
чатите с приятелите си. След
като се регистрирате вие ще
получите безплатно 3 GB
място за съхранение, то може
да се увеличи до 1000 GB, ако
каните приятелите си да се
регистрират в Pibox. Pibox е
наличен за Android и десктоп
и няма платена версия, всички
потребители се третират по
един и същи начин.

Filemail
Приложението Filemail е
доста сходно с WeTransfer,
но за разлика от него Filemail
предлага 30 GB ограничение

за файловете, които се споделят. За съжаление, скоростта
на качване е доста бавна в
сравнение с другите програми.
Приложението е достъпно за
десктоп, Mac, Android, iOS и
Linux.

Send Anywhere
Send Anywhere е лесен,
бърз и неограничаващ ви
начин за споделяне на файлове. Ако искате да ползвате
приложението без да се регистрирате, ще трябва да отидете
на официалния сайт и да качите файловете, които искате
да споделите. След това, ще
получите 6 цифрен код. Ако
приемникът вече е инсталирал
Send Anywhere на телефона
си или на компютъра си, ще
трябва само да въведе кода,
за да може да изтегли файловете. В противен случай
ще трябва да използва линк
за изтегляне. Send Anywhere
няма платена версия, всички
потребители се третират по
един и същи начин.

ИНТЕРФАКТОР
От VESTI.BG
Много хора са по цял ден на компютрите, но много малко използват
вградените shortcuts за Windows, които
със сигурност улесняват работата.
В пореден епизод в канала Ctrl
Alt Delete във vbox7, създателят му
Цецо по достъпен и забавен начин
показва как да улесним работата си
само с няколко бутона.
Ако случайно правите на компютъра нещо, което не искате другите да
видят – може да използвате комбинацията от windows бутон и D, което
автоматично ви изпраща на десктопа
– така никой няма да разбере какво
сте гледали.
При ситуация, че баба ви е на гости, но не може да види какво правите
на компютъра, използвайте windows
бутон и +, което автоматично ще уголемява страницата и всеки може да
прочете всичко. Връщането става с
windows бутон и -.
Понякога се случва да използвате
два прозореца един до друг – селектирате word документ – windows бутон и
стрелка наляво – прозорецът заема
половината екран вляво. Още едно
използване на комбинацията прави
прозореца една четвърт от екрана. Същият размер се получава и с windows
бутон – стрелка надолу, а с второ такова натискане екранът се минимизира.
Често се случва да има отворени
много табове в браузъра, а търсите

само един. Докато затворите всички
табове, възможността да затворите и
нужния, е голяма. Затова комбинацията Ctrl+Shift+T ще започне да връща
табовете, които сте затворили и ще
откриете, който ви трябва.
Отворили сте много прозорци, но
се налага бързо да влезете в Windows
expiorer. Лесно е с шорткъта windows
бутон + Е.
За всички, които обичат да пишат
коментари – ако, докато пишете, се сетите, че искате да кажете още повече
неща, не е необходимо да натискате
backspace много пъти. Комбинацията
от Ctrl + backspace – трие цели думи
За по-бързо копиране – с помощта
на мишката и бутона Ctrl копирате
много по ефективно от досадното
copy-paste.
Ако сте отворили много табове и
папки на компютъра си и ви се налага
много бързо да го заключите, комбинацията от windows бутон + L, заключва
бързо вашия компютър.
За видео урока използвайте
този линк: https://www.vbox7.com/
play:7e4f81874e
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И ТОВА Е СТАНАЛО: ЧЕТИРИМА КОМИТИ
ПРЕВЗЕМАТ КАВАЛА БЕЗ НИТО ЕДИН ИЗСТРЕЛ
ГАРНИЗОНът СЕ ПРЕДАВА НА ВОЙВОДИТЕ МИХАИЛ ЧАКОВ,
ХРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ, ПЕЙО ЯВОРОВ И ЙОНКО ВАПЦАРОВ
И такъв момент има
в историята ни. На 27
октомври 1912 г., по време
на Балканската война, се
случва невероятно събитие, което, ако бе американско, щеше да вдъхнови
поне няколко филма. Но,
понеже е българско, потънало е в забрава. Герои
в тази паметна история
са четирима войводи от
ВМРО – Михаил Чаков,
Христо Чернопеев, Йонко
Вапцаров (баща на поета
Никола Вапцаров) и Пейо
Яворов. Но, за какво иде
реч…

чинанието може да успее.
Предлагат безумно смел
план – четиримата да се
преоблекат във военни униформи и да се представят
за парламентьори на настъпващата българска армия. След кратък размисъл,
генералът изпълнява желанието им. Не след дълго
поетът-войвода е облечен
в офицерска форма, останалите – в подофицерски.
Дават им и 4 бързи коня.
На изпроводяк Яворов казва: „Господин генерал, ние
тръгваме за Кавала! Там
ще ви дочакаме … след

дите чуват тропот и викове
под прозорците. Виждат
турски стражари, с извадени саби да разгонват събиращи се около конака хора.
Предполагат, че може да се
разкрити, но решават да
действат.
…Показал се до кръста от прозореца, Яворов
размаха карабината си и
извика, стори ми се с нечовешки силен глас:
- Братя, да вървим в
конака! Да живее свободата!, пише в спомените си
Михаил Чаков.
Народът помита стра-

Пейо Яворов (седнал в средата) като войвода на чета
от Македоно-одринското опълчение, Кавала, 1912 г.

По това време Балканската война е в разгара
си. Българската армия напредва по всички фронтове.
Родопският отряд на ген.
Стилиян Ковачев е достигнал град Драма, когато при
него се явяват четиримата
войводи Искат от командващия да отдели хора за
превземането на Кавала.

два - три дни! Желаем ви
успех! Довиждане, на брега
на Бяло море!“
Привечеp същия ден
четиримата стигат покрайнините на Кавала Отиват до
стражевия пост, с насочено
оръжие, посочват гората и
казват, че в нея е разположена голяма българска армия. А те са парламентьори и трябва
да говорят
с каймакамина. Стражата, разоръжена е
насочена
към конака
да доложи
за нечаканите гости,
а комитите
отиват при
владиката. Той ги
убеждава
да изчак ат, док ато склони
турските
власти да
се предадат, за да
избегнат
Михаил Чаков
кръвопроПреценявайки обстановка- литие, но отива при гръцкита генералът отказва – по те първенци и умишлено се
това време градът е 50-хи- бави, с надежда, че гръцка
ляден, с гарнизон от някол- войска, идеща откъм Орфако хиляди щика. Комитите но и Тасос, първа ще заеме
обаче са убедени, духът града.
на османците е нисък и наСлед час чакане, войво-

жарския кордон и с комитите начело стига конака.
Яворов и Чаков влизат при
първенците, а Чернопеев и
Вапцаров застават с пушки
в ръка пред вратата.
– Вие ли сте каймакам
ефендието?
– Евет! (Да) – отговори
с поклон каймакаминът.
Той беше пребледнял
като мъртвец.
– Ние, както ви е известно – продължи Яворов
– сме изпратени от българския генерал Ковачев,
чиито войски са заели
позиция в скалите край
града, да ви запитаме желаете ли да се предадете
доброволно или той да
заповяда бомбардирането
на града. Срокът за
отговор е до 12 часа
в полунощ. Нашият
генерал дава своята
дума, че животът,
честта и имота на
населението, без разлика на народност и
вяра, ще бъдат запазени, пише, по-нататък, Чаков.
В този момент
обаче, начинанието
за малко да се сгромоляса. Появява се
австрийският консул
Викс, и като чува за
какво става дума, на
висок глас заявява
с ъ м н е н и я та с и з а
българска артилерия

над града.
Турците са
поокопитват,
но Чаков се
провиква:
– Господин консуле!
…Не е ваша
работа колко са силите
и къде са те!
Тежко ви, ако
мислите, че
сме само
ч ет и р и м а !
Ние очакваме отговор
и ако не получим такъв, ще си
отидем, но вдигаме всяка
отговорност от нашата войска за съдбата на
града!
– И за вас лично, господин консуле! – добавя
Яворов.
Викс и турците зашушукват, след малко
каймакаминът става и с
треперещ глас заявява:
– Господа, ние решихме! Предаваме се доброволно, предаваме и града!
Вярваме на думата на
вашия паша Ковачев, че не
ще пострада никой от мохамеданското население.
После отпасва сабята
и револвера и ги подава
на Яворов. След него един
майор, пребледнял, сторва
същото, после - останалите офицери и полицейски
началници. Като се разбира какво става в конака,
оръжието захвърлят 300-те
стражари край конака.
При този развой, героите се споглеждат невярващо, а народът, макар, че
е станало полунощ и вали
като из ведро, ликува.
Христо Чернопеев вади
голямо трикольорно знаме,
сваля от пръта турското и
го закача на негово място.
– Граждани на чудно
красивия град Кавала, ликувайте и тържествувайте!
Робските вериги са вече
разтрошени и за вас грее
слънцето на свободата.

Кавала по онова време

Братя и сестри, радвайте момчета- християни да се
се, бъдете щастливи! Ура, образува полиция в помощ
ура, ура, със светвали очи на нашите четници, а от
вика Яворов.
стари и известни граж…Едва ли някой може дани – общинския съвет.
да опише това, което Веднага изпратихме двама
стана след неговите думи! конници до Драма със съобТълпата избухна в неопи- щение за генерал Ковачев:
суем възторг. Морето от „Т а я в е ч е р ч е т и р и хора лудуваше от радост м а м а к ед о н с к и во е во и щастие!
В тоя момент пристигнаха на
площада
ч ет и т е н а
четиримата
ни, на брой
шестдесет
човека и
групата на
Ляпов - петдесет човека. Народът
ги понесе на
ръце. Момчетата тържествуваха!
Прибрахме
се в салона и
разпределихХристо Чернопеев
ме работата, която ни предстоеше. ди - Яворов, Чернопеев,
Яворов пое общото ръ- Вапцаров и Чаков завзехме
ководство, аз - уредбата по чудо петдесетхилядна
на полицията, а Вапца- Кавала, без пушка да пукне.
ров и Чернопеев - команд- Войската и полицията
ването на бойната ни се предадоха доброволно.
сила. Ляпов сам пожела Очакваме ви.”
да бъде адютант на ЯвоДва дни по-късно една
ров. Дадохме и първите българска рота, изпранареждания от името на тена от генерал Ковачев,
новата власт: от млади влезе във вече свободна
Кавала, завършва описанието на историята Михаил Чаков.*

Цар Фердинанд и генерал Ковачев

* М. Чаков е автор е на
дневник, публикуван в 1983
г., озаглавен „Дневник на
революционния ми живот”.
Той завършва с действията
на войводата по време на
Балканската война. И точно
разказът му за овладяването на Кавала допълва неговия дневник. Спомените на
войводата Михаил Чаков за
овладяването на Кавала се
съхраняват във фонда на
Пейо Кр. Яворов в ЦДИА ф. 10, оп. 3 а.е. 142, л. 1-10.
Вероятната им датировка
е 1933 г.
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БАГАТА РАЗБИ ДИВАКА ЗА ТРЕТА СВЕТОВНА ТИТЛА
1,43 МИНУТИ ПРОДЪЛЖИ БИТКАТА В АМЕРИКАНСКИЯ ГРАД ВЕРОНА
още при първата атака
Багата показа, че изобщо
не е респектиран от противника.
Секунди по-късно
последва втора атака, при
която Джордън се оказа
на пода, а Иванов зареди
тежки удари в главата му.
Това накара съдията да
прекъсне обречения за
Дивака мач. Благой отново триумфира с титлата,
за радост на българите в
залата, развяващи националния флаг.

СПОРТФАКТОР
Благой Иванов - Багата
защити по безапелационен начин световната си
титла в тежката категория
във версия WSOF, след
като смаза американския
претендент Шон Джордън
- Дивака за 1,43 минути на
ринга във Верона, щата
Ню Йорк.
Срещата и двамата
започнаха предпазливо.
По-нападателен изглеждаше американецът, но

За третата защита на
световната титла Багата
се е готвил от октомври.
Бил е на няколко лагера
през това време. Съперникът не ме уплаши, макар
да има доста победи с нокаут над сериозни имена.
Това ми даде още по-голям стимул за победа,
призна българският боец
за Канал 3.
С р е щ ат а н а в и д е о
м ож е д а гл ед ате т у к :
http://www.sportal.bg/video.
php?video=98963

НАШЕ МОМЧЕ СЕ ГОТВИ ЗА КИТАЙКИ ПОБЕДИХА СЕСТРИ
ЕВРОШАМПИОНАТ В ДАНИЯ СТОЕВИ НА ФИНАЛ В БАЗЕЛ
СПОРТФАКТОР
Изгряващата звезда
на мъжкия бадминтон,
18 годишният Даниел Николов, син на колегата
Лъчезар, племеник на
Милен Николов ще представя, заедно със сестри
Стоеви, хасковската школа на европейското първенство. Шампионатът
се провежда от 25 до 30
април в Колдинг, Дания.
Даниел ще играе при дуетите партньора си Иван
Русев.
Габриела и Стефани
Стоеви също ще се пуснат
в надпреварата на двойки.
Право на участие в шампионата на Стария континент придобиха още Мария Мицова и Линда Зечири, на сингъл. Мицова
също така ще играе и на
двойки с Петя Неделчева.

Неделчева ще се състезава също в смесените
двойки с Лилиян Михайлов. На сингъл за България ще играе Иван Русев.
Той и Даниел взеха
участие на турнира от
световната рерига в Кал-

дас да Рейна - Португалия. Нашето момче взе
две победи срещу Миха
Иванчич (Сърбия) с 2:1 и
Поло Фернандес с 2:0 и
допусна една загуба с 0:2
от другия испанец Бруно
Карвальо.

СПОРТФАКТОР
Родените в Хасково
бадминтонистки Габриела и Стефани Стоеви се
класираха за първи път
в кариерата си на финал
на двойки в турнир от сериите „Гран при Голд“. За
съжаление, обаче загубиха, с 21:15 и 21:16 от №5
в световната класация
Джа Ифан и Чен Синчен
от Китай.
Габриела и Стефани
бяха единствени представители на Европа на финалите. До спора за първо
място те стигнаха надигравайки в оспорван двубой
други две китайки - Бао

Исин и Ю Сяохан с 22:20,
21:19, за 46 минути. В първия гейм хасковлийките
отразиха геймпойнт при
19:20 и след това спечелиха в продължението. Във
втория сестрите поведо-

ха с 20:12, но пропиляха
седем мачпойнта, преди
да реализират осмия и
да си осигурят мястото на
финала.
Турнирът в Базел е с
награден фонд $ 120 000.

ТИТАНИЧНИ СБЛЪСЪЦИ ОЩЕ
НА ЧЕТВЪРТФИНАЛИТЕ
ХАСКОВО ПАК СТАВА ЧАСТ ОТ В ШАМПИОНСКА ЛИГА
НАЦИОНАЛНИЯ АВТОШАМПИОНАТ
СПОРТФАКТОР

Хасково отново
става част от Националния шампионат
по автомобилизъм
„Затворен маршрут“,
вероятно през май.
Макар датата още
да не е уточнена,
инспекция по трасето през ж.к. „Орфей“
направиха представители на Българск ата федерация
по автомобилни
спортове и домакините от
Хасково.
За огледа пристигна и
пилотът Константин Маршавелов, който познава
много добре хасковското
трасе, тъй като е шампион
от последните два кръга,
през 2014-а и 2015 година.
Целта на инспекцията е
да се направят няколко
корекции, за да стане пътят
по-безопасен. Като слабо-

Константин Маршавелов

сти Маршавелов посочи
някои от зоните, които ще
бъдат обезопасени и с
променена конфигурация.
По принцип феновете
обичат технично каране,
а не само ускоряване на
колите направо, така че
смятам, сега ще стане още
по-интересно за публиката.
Трасето ще стане доста
по-сложно от предишни години, за пилотите, но това

е добре, защото колкото то е по-сложно,
толкова повече ние
имаме възможност да
се развиваме, споделя той пред haskovo.
net.
Пилотът добавя,
че очаква старта с
нетърпение. Ние имаме своите страхотни фенове на този
спорт в Хасково и те
ни уважават винаги,
на всяко състезание.
Идвали са всяка година, когато е имало кръгове.
За Маршавелов тръпката на градските трасета е
в публиката. Хората, които
не са били съпричастни
на този спорт досега, имат
възможност да дойдат и
да се запалят по него, тъй
като реално ние караме
под прозорците им. Ние
отиваме при зрителите, не
чакаме те да дойдат при
нас, казва пилотът.

СПОРТФАКТОР
Титанични сблъсъци
ще зарадват феновете
още на 1/4-финалите в
Шампионската лига. Един
срещу друг жребият изправя рек ордьорът по
трофеи в Европа „Реал” Мадрид срещу баварския
великан „Байерн” - Мюнхен. В другата схватка на
колоси „Ювентус” и „Барселона” ще решават кой е
по-добрият към момента.
Качествен футбол обаче милионите зрители ще
гледат и в другите два
двубоя. Финалистът в две

от последните три издания на Шампионска лига
„Атлетико” - Мадрид среща сензацията „Лестър”,
а „Борусия” – Дортмунд
– „Монако”, в последния
1/4-финален двубой. Очакванията , естествено
са за красив, нападателен
футбол и много голове.
Битката между „Байерн” и „Реал” предлага
интересен спор - между
учителя Карло Анчелоти
и ученика Зинедин Зидан. Карлето се завръща
на „Сантиаго Бернабеу“,
след като качи мадридчани на европейския връх

през 2014 година. „Ювентус” пък ще търси реванш от „Барселона”, за
финала от 2015-а година.
Тогава Старата госпожа
загуби с 1:3 и остана с
едва два трофея от Шампионска лига. Дали сега
ще има трети?
Участниците на четвъртфиналите са ставали
шампиони на Стария континент общо 24 пъти. С
най-много титли е „Реал“
Мадрид - 11. От останалите отбори купата по 5 пъти
са вдигали играчите на
„Байерн” и „Барселона”.
Две титли има „Ювентус”,
една – „Борусия” Дортмунд. „Атлетико” пък три
пъти е излизал без успех
на финал, докато „Монако” - само един.
Първите мачове от
1/4-финалите ще се изиграят на 11 и 12 април,
реваншите са на 18 и 19и. Полуфиналите са на
2/3 - 9/10 май. Финалът,
в Кардиф, е на 3 юни.

ÊÓËÒ и ÀÐÒ
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„ЗЛАТНА ТРАКИЯ” СЕ ХВАЩА НА
ГОЛЯМОТО ХОРО В БРЮКСЕЛ
АНСАМБЪЛЪТ И ОБЩИНСКИЯТ НАРОДЕН ОРКЕСТЪР
ПРЕДСТАВЯТ БЪЛГАРИЯ НА ФЕСТА
ФАКТОР
Танцьорите от ансамбъл “Златна Тракия” ще
представят България и
Хасково на Голямото хоро в
Брюксел на 23 април, обяви
преди дни евродепутатът

Ева Паунова - Майдел.
З а ед н о с а н с а мбъ л
“Златна Тракия” за Брюксел заминава и Народният
оркестър на общината,
който бе възстановен само
няколко седмици назад.
Фестивалът в белгий-

ската столица се провежда
от 11 години. В него вземат
участие знаменитости от
много страни. Нарежда се
сред най-популярните и
посещавани фестивали в
града. България участва
от 5 години, по инициатива

на Кристалина Георгиева.
Всяка пролет страната изпраща по един представител на празника.
Златка Тимонова, ръководител на „Златна Тракия“
благодари за възможността
да покажат красотата на

българските народни танци
в сърцето на Европа. Още
повече, тази година “Златна
Тракия” отбелязва 30 лета
от създаването си.
От Народния оркестър също са въодушевени
от скорошното участие в

Брюксел. Въпреки че дейността им бе възстановена
неотдавна, преди закриването музикантите от оркестъра са имали многобройни
участия в международни
фестивали, много от тях
заедно със “Златна Тракия”.

ШАХМАТНИ ВЛЕСТЕЛИНИ В ГАЛЕРИЯ ФОРУМ ЛЕГЕНДАТА BLACK
АРТФАКТОР
Шахматни властелини
са се настанили в галерия
„Форум” с изложбата на
младия художник Роман
Гуманюк. Украинецът, роден в Киргизстан е излагал
творби в над 25 галерии по
света и гостува в Хасково с
цикъл живописни платна на
шахматна тематика.
Художникът сам е страстен любител на шахмата и
в свободното време се отдава на тази игра. Именно
по време на партия срещу
свой приятел му идва и
идеята да сътвори картинния цикъл. Първата творба

„Белият слон” е нарисуваната през 2013 година.
Картините са изпълнени в
ярки, зареждащи цветове.
Цветът е и най-важното за
Гуманюк в живописта. „Искам моите картини да предават впечатленията през

цветовете. Шахматистът за
мен е като алхимик, който
търси своята съвършена
комбинация“, казва художникът, който е озаглавил
дори една от шахматните
си миниатюри „Алхимици“.
В експозицията „Шах-

матни властелини“ са портретите на легендарните
Александър Алехин и Хосе
Раул Капабланка. Художникът ги е пресъздал по
време на 11 -ата партия
от знаменития мач за световната титла през 1927
година, продължил два месеца и половина, спечелен
в крайна сметка от Алехин.
Особеност в тази композиция от две картини е, че те
могат да бъдат показани и
поотделно, като портрети
на двамата идоли в шахмата. Поставени един до
друг обаче дават цялостна
представа за напрежението
на двубоя.

ТУРИСТИ СЕ ДИВЯТ НА АРХИТЕКТУРА
С ЧОВЕШКИ КОСТИ
ИНТЕРФАКТОР
от фейсбук-страница
ПРАЖКИ МИГОВЕ
Странно място, в което
човек трудно може да си
представи интериор, създаден от човешки кости, е
костницата „Седлец” при
Кутна Хора. За декорациите
там са използвани всички
кости на човешкото тяло.
Невероятните фигури и,
въобще, идеята за такива странни украси, правят
мястото единствено по рода
си, интересно за туристи от
цял свят.
Отначало костницата
била църква. В 1278 г. игуменът Индржих донесъл
пръст от Йерусалимската

Калвария и я разпръснал из
близкото гробище. Разчуло
се, а мястото било обявено
за свещено. Голямата чума
и хуситската война отнели
живота на хиляди хора.
Костите на около 30 000 от
жертвите били натрупани
на пирамиди в двора на
църквата от тогавашните
монаси . По-късно резбарят
Франтишек Ринт от Чешка
Скалице, заедно с четирима от семейството си,
ги прибрал. Започнали да
избелват и дезинфикцират
костите, а после грижливо
ги оформяли в различни
декоративни форми.
Последна подредба фигурите получили от извест-

ния бароков архитект Ян
Блажей Сантини. Именно
той подсилил алегоричното въздействие на това
странно място, което днес
изглежда като невероятна
история за надеждата. Защото цялата „богата украса”,
от човешки кости, припомня
Коледа, но се празнува Възкръсването. От една страна,

близо е свещената земя приближаване до Христос,
а самото спасение деликтно е загатнато единствено
като Божия воля. Небесното
царство, надеждата, победата над смъртта - тези
символи, втъкани в костницата „Седлец” при Кутна
Хора, достойно я нареждат
сред световните уникати.

SABBATH СИ ОТИВА.
БАНДАТА ОБЯВИ КРАЯ СИ

ИНТЕРФАКТОР
от INEWS.BG  
Тъжна новина за милиони почитатели на хеви метъла! Легендарната банда
Вlack Sabbath скоро ще се
превърне в история след
49-годишна звездна кариера. Информацията идва от
пост на групата в социалната мрежа facebook, където
пуснаха снимка с текст
Вlack Sabbath 1968 – 2017 и
хаштаг theend (краят).
Досега се говореше,
че формацията ще спре с
концертните си изяви, но
ще продължи да прави студийни записи, но изглежда
Ози Озбърн, Тони Айоми и
Гийзър Бътлър са решили
да спуснат окончателно
завесата.
Black Sabbath тръгна на
прощалното си турне The
end tour в САЩ през януари

миналата година. То приключи на 5 февруари, тази,
след двучасов концерт в
родния град Бирмингам.
Black Sabbath е британска хеви метъл група,
считана за една от пионерите в този жанр. Бандата
е създадена в Бирмингам
през 1968 г. под името Рolka
Тulk Вlues Вand. Сабат е
първата група, която въвежда типичните за метъла
тежко звучене и мрачни
настроения, използвайки
основите на блуса, като
понижава темпото, усилва
баса и прибавя изпъкващи
китарни сола. Вокалите са
по-високи и крещящи, а
текстовете обхващат все
по-голям диапазон от теми
и прекрачват общоприети
табута. С този стил групата
спечели милиони фенове
по цял свят и подражатели
сред по-младите банди.

ЩАСТИЕ ОБЗЕМА БЪЛГАРИЯ, 105-И СМЕ ОТ 155 ДЪРЖАВИ
HAPPYFACTOR
България излиза все
по-напред в класацията за
щастие на World Happiness
Report, сочи последното
издание на доклада. Страната вече е на 105-то място
в изследването, обхващащо
155 държави. Позицията е
доста напред в сравнение
с миналата година – 129то място, а в доклада през
2015 г. бяхме дори на 134-та
позиция.
Щастието все по-често
се възприема като подходящ показател за социален
напредък и цел на обществените политики, пишат
редакторите на доклада
от Мрежата за решения
за устойчиво развитие

(Sustainable Development
Solutions Network) към ООН.
Щастливите страни са
онези, които имат здравословен баланс между просперитета, по начина, по който се измерва обикновено,
и социалния капитал, което
означава висока степен
на доверие в обществото,
ниска степен на неравенство, както и доверие в правителството, казва Джефри
Сакс, директор на SDSN и
специален съветник към Генералния секретар на ООН,
в интервю за Ройтерс.
Начело на класацията
тази година е Норвегия,
която измества Дания от лидерската позиция, заемана
от нея в три от предишните

четири издания. Според
авторите на доклада обаче
техните усреднени стойности са толкова близки,
че малки промени в показателите могат да променят
класацията всяка година.
На последно място пък
се нареждат Централноафриканската република, като
преди нея са Бурунди (154то място) и Танзания (153).
САЩ спадат една позиция надолу спрямо миналата година по щастие – до 14та, изоставайки след страни
като Нова Зеландия (8),
Коста Рика (12) и Австрия
(13). Германия запазва миналогодишната си позиция
– 16-та, а Великобритания
се изкачва няколко места

напред – от 23-то на 19-то.
Класацията е базирана
на шест показателя – БВП
на глава на населението,
продължителност на живота,
свобода, щедрост, социална
подкрепа и липса на корупция в правителството или
бизнеса.
Международният ден на
щастието се отбелязва на
20 март съгласно резолюция
66/281 на Общото събрание
на ООН от 28 юни 2012 г. В
нея е декларирано, че стремежът към щастие и благополучие е фундаментална
цел на човечеството.
Инициативата за такава
дата е на кралство Бутан,
което за изчисляване на
нивото на благополучие на

нацията въвежда показателя Брутно национално щастие от 1972 г. Изчисляват го
по специална методика на
базата на показатели като
ефективност на управлението, социална справедливост,
опазване на околната среда,
съхранение на културното и
духовно наследство. Според
конституцията на Бутан от
2008 г. увеличаването на
този показател е една от
целите на държавната политика. В страната вече има
държавна комисия по брутното национално щастие.
От февруари 2016 г. държавен министър по щастието има в Обединените
арабски емирства. През
януари 2017 г. департамент

по щастието беше създаден
в индийския щат Мадхия
Прадеш.
ООН публикува доклад
за щастието в света от 2012
г. Този доклад подрежда
държавите по нивото на
щастието в тях. При съставянето му се отчитат показатели като брутен вътрешен продукт на глава от
населението, продължителност на живота, спазване
на гражданските свободи,
гарантирана заетост, ниво
на корупцията, както и резултати от допитване до
общественото мнение (например за личната свобода,
увереността в утрешния
ден, щедростта, причините
за радост и безпокойство).
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ИН ТИМНО
Не ме допускай толкоз близо ти
до себе си, щом искаш да съм влюбен.
Ех, вярно е, далечното гнети,
но за това пък близкото погубва!
Щом искаш да съм твой, далеч ме дръж далечното е всъщност ореолът.
Една мечта се срива отведнъж,
разбулиш ли я, видиш ли я гола.
Дори една „Мадона“ от Рембранд
погледната от близичко е грозна
и целия й гений и талант
е в нейната далечна грациозност.
Дори земята, таз, околовръст,
която отдалеч е рай вълшебен
отблизо ти се вижда буца пръст пръст, във която ний ще легнем с тебе…
			

НАЧИН НА РАБОТА, ПОХВАТ

ГОРЕЩА
НАПИТКА
ФИЛМ НА ГЕНЧО
ГЕНЧЕВ, С Л.
ЧЕШМЕДЖИЕВА

ПЛЪТНА ХАРТИЯ
ЗА ЧЕРТЕЖИ

МОТОЦИКЛЕТИСТ

УТРИН,
СУТРИН

БИБЛЕЙСКИ
Г-Й, ОЦЕЛЯЛ В
ПОТОПА

Колкина дупка стана най
дълбоката пещера в България

ГОЛЯМ ВОДЕН
ПОТОК
СТОЛИЦАТА НА
МАКЕДОНИЯ

МИГНОВЕНИЕ
ВИД СТИХОТВОРЕНИЕ ОТ 14
СТИХА
НАЗВАНИЕ

АКТРИСА ОТ
САЩ „БЕЗ
ГРЕШКА“
ОТПАДЪК
ОТ ПРЕСЕТИ
ВЪГЛИЩА

РОМАН ОТ ТЕРИ
ПРАТЧЕТ (1990)
ДОКУМЕНТ ЗА
ОТЛИЧИЕ

ГЪСЕНИЦА
В ПАШКУЛ

ЖИЛЕЩО
НАСЕКОМО

ЖП ГАРАЖ

МОДЕЛ НА
„ФОРД“
ФИЛМ С ДЖОДИ
ФОСТЪР И ЛИЪМ
НИЙСЪН

ОСНОВНА
СЪСТАВКА В
САПУНИТЕ
ГРАД В ЕГИПЕТ,
НА РЕКА НИЛ

МАТЕМ.
ВЕЛИЧИНА

СЪД ЗА ПРАНЕ
РОЖБА НА
КРАВА

ПИЕНЕ НА ЕДИН
ДЪХ

МАЛКО ДЕТЕ,
ПЕЛЕНАЧЕ

ДЕПАРТАМЕНТ В
СЕВ. ФРАНЦИЯ
ЕЛОВА ГОРА

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...

ЕСТЕСТВО,
ПРИРОДА

ДОХОД ОТ
НЕДВ. ИМОТ

ДАМЯН ДАМЯНОВ

Ново спелеологическо
изследване показва, че
най-дълбоката пропастна
пещера в България вече
е Колкина дупка! Доскоро такава беше Райчова
дупка със своите -387м,
но с -408.5 достигнати метра, Колкината я измести.
Достигнатата дължина на
новата рекордьорка е 1992
метра.
Интересно е, че Зимевишката красавица, както
наричат пещерата, заради
близостта й до село Зимевица, община Своге,
първоначално, в миналото,
е разкрила само скромните
-40 м. от дълбочината си.
Днес, те са 10 пъти повече,

но тоталното дъно още
не е стигнато. Предстои
изследване на много нови
части, все напред и надолу,

ДРЕВНОРУСКИ
КНЯЗ В 879-912 Г.
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ
НА САЩ
ПРИ КЛИНТЪН
МАРКА ПРАХ ЗА
ПРАНЕ

ГРАД В СЕВЕРОЗАПАДНА
ГАНА
ТОНАЛНА СИСТЕМА В МУЗИКАТА
ГРАД В СЕВ.
ФРАНЦИЯ,
НА Р. ДЬОЛ
ЯПОНСКИ ТЕАТР.
ЖАНР

ИЗУМЛЕНИЕ, ПОЧУДА, СЮРПРИЗ
МОДЕЛ НА
„ФИАТ“

ФР. РЕЖИСЬОР
„ДО ПОСЛЕДЕН
ДЪХ“

ЛОГИЧЕСКА ЗАДАЧА

НАБЛЮДАТЕЛНИ ЛИ СТЕ?
Премахнете шест кибритени клечки
така, че да останат три квадрата на картинката.
Ако не успеете, вижте отговора
на стр. 12

заричат се пещерняците от
клуб „Под ръбъ”, публикували информацията в сайта
си pod-rb.eu.

www.pimbg.com

ÆÈÂÎÒ
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МАЛКИ СЛЪНЦА ГРЕЙНАХА В ДВА ДОМА
ЮНАК ВЛАДИМИР ЗАРАДВА БОЖИДАР И ГЕРГАНА,
НИЯ ПРЕГЪРНАХА ГЕНАДИ И ВАНЯ
Ясен ДИМОВ
Малки слънца огряха
наскоро домовете на двама колеги. Радост от рожба пръв изпита Божидар
Стайков. Неговият юнак
Владимир се роди на 23
февруари. Не можахме да
го покажем в предишния
брой, поради редакционното приключване, преди
да се приберат с майка си
Гергана у дома. Правим
го сега, с удоволствие и
пожелания голям да порасне малчуганът, радост на
близките си да носи и, както
са щастливи родителите в
този миг, такива да са цял
живот.
Горд съм, като мъжки
татко. Има ли човек да не се

Горд е и Генади Костадинов с втората
си дъщеричка.
Малката Ния се
роди преди две
седмици – на 15
март. Като дама,
е с по-фини мерки от Владимир,
но също не страда от липса на
апетит. Расте с
часове, споделя
таткото. Той с нетърпение дочака
мига да заведе
Ния и майка й
Ваня у дома. С
Малката Ния в ръцете на баща си, сред най-близките хора
не по-малко негордее с първата си рожба! свят 3,42 кг. тежък и 51 см. търпение дочака съкроГоляма радост влезе в дома висок, но вече е доста по-го- вения момент и неговани. Владимир дойде на бял лям, споделя Божидар.
та майка – също колежка

– Ник олина
Костадинова,
а и всички други близки. Да
не говорим за
каката Теодора, вече на 4,4
години…
Щастливи
сме всички,
сподели Генади. Появата на
рожба е съкровен момент. А
и хубаво име
избрахме. С
бу к в и ч к а от
имената на
един дядо и
две баби. БаБожидар, Ваня и новият човек
щата на Ваня
в семейството - Владимир
се казва Недялко, майка й – Нина, а пожелаваме радост, с малмоята – Николина, обясни ката Ния и кака й Теодора,
таткото.
здрави да са всички, късмет
На него, Ваня, бабите и успехи по много в живата
и дядовците, на свой ред да имат!

ЩЪРКЕЛИТЕ ИДВАТ. КАКВО НЕ ЗНАЕМ ЗА ТЯХ
ФАКТОР
Щъркелите идват към
края на март, около първа
пролет и Благовещение.
Според народните поверия
бялата птица с червен клюн
е предвестник на пролетта
и показва края на студените
и началото на топлите дни
през годината. За щъркелите има много поверия.
Смята се че носят щастие

***
Никой, който се наслаждава както трябва на живота, няма плочки на корема...
***
- Защо сте толкова тъжен?
- Синът ми се жени...
- Е, и на другите хора
синовете се женят..
- Как се казва булката?
- Питър...
- Оххх... Не е българско
име, неее...
Работник се оплаква на
техническия ръководител:
- Шефе, лопатата се
счупи!
- Няма страшно, бе!
Подпри се на багера...
***
Касиерката в театъра
към директора:
- Тази вечер имаме много слабо посещение.
- Къде има повече хора?
В партера или на балкона?
- На сцената са най-много.

в дома, ако свият гнездо
на комина или в двора,
че носят бебета в човките
си и ако щъркел погледне
млада жена в очите, тя непременно ще добие рожба.
Птицата се свързва и с дълголетие. Според вярвания
у някои народи, прелети
ли близо до човек, животът
му се удължава. Затова у
някои народи се подаряват
фигурки на щъркели на ста-

В болничното отделение влиза човек и пита:
- Кой е давал кръв за изследвания на 15-ти август?
Немощен глас от крайния креват:
- Аз давах…
- Колко сте висок?
- Един седемдесет и
два.
Човекът тръгва да излиза. Болният пита:
- Докторе, а как са резултатите ми?

ри или болни
хора.
Но, освен
поверия, има
и много истински, любопитни факти
за щъркелите. Ето някои:
• Преди да
отлетят към
по-топлите
страни щър-

- Аз не съм доктор, дърводелец съм…
…Татко миел съдовете,
сифонът го засмукал и го
изхвърлил във ваната на
съседите, докато съседката
се къпела… Поне така каза
на мама.
***
Шефът събира четиримата си подчинени.
- Времената са тежки.

Катаджия към шофьор:
- Вие, знака 40 километра в час, видяхте ли го?
- Видях го!
- Е-е-е, тогава, защо карате със 100 лева повече?



Бизнесът не върви. Страхувам се, че ще се наложи
да уволня някого от вас...
Скача първият - по-тъмна кожа:
- Ако ме уволните, ще
ви съдя за расова дискриминация!
Касиерката също предупреждава:
- Ако уволните мен, ще
ви съдя за полова дискриминация.
Възрастният работник
вдига пръст:
- Само да сте ме пипнали! Ще ви осъдя за възрастова дискриминация!
Всички погледи се обръщат
към най-младия работник.
Младежът гледа объркано,
после въздиша и казва:
- Шефе, знаеш ли... Аз
май съм обратен...
***
Един от консултантите
в супермаркет отива при
касиерката:
- Колежке, един педал
иска да купи половин зелка...
В този момент забелязва, че въпросният клиент
стои зад него и бързо до-
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келите удрят с клюнове
по-слабите птици, за да ги
принудят да останат и да не
ги възпрепятстват по време
на пътя.
• В Полша живее една
четвърт от световната популация на белите щъркели.
• По време на полет щъркелите могат да заспят без
да паднат на земята и то
в продължение на десет
минути. Умореният щъркел

се премества в центъра
на ятото, затваря очи и
дремва, за да си възвърне
силите.
• Щъркелът се ориентира
за посоката и височината
при летене благодарение
на слуха.
• Големите бели птици
не предпочитат полета
над море и остават възможно най-дълго време
над земя.

пълва:
- За щастие този господин ще вземе другата половина, така че, маркирай я!
Наблизо минавал управителя и впечатлен от ловкото
измъкване извикал работника в офиса си:
- От кога работиш тук,
момче?
- От две седмици, откакто се преместих от Плевен
в София!
- А защо се махна от
Плевен?
- Там всички са или
проститутки, или футболисти! - отговорил младежът.
- Интересно... жена ми е
от Плевен.
- Така ли? В „Спартак”
ли играе?

отзад. Обръща се и гледа
същия с жигулата. Слиза и
отива при него:
- А бе, клефук, ти ебаваш ли ме бе? Искаш ли
да та замаам сега по ушите
клепнали? А?!
- Ей човек, нали те ударих преди малко... и те
гледам пак пред мене и си
викам - "Майко, сега ако
тоя го удара пак, направо
не ми се мисли к‘во ще
стане".... и гледам тебе,
гледам спирачката и са
отплеснах... и...
Мутрата пак си вика:
- Аре, от мене да мине,
тоя си е идиот, кво да го
праа... Пак се качва на колата и след 500 м - трети светофар. Спира... и баааааааам, пак удар отзад. Обръща
се и гледа ония с жигулата
му маха през прозорецаа:
- Карай, карай, баце, па
съм аз!
***
Катаджии скучаят в патрулката. Единият пита:
- Ти къде си роден бе,
колега?
- В болницата.
- Що, бе? К'во ти имаше?

Някаква мутра изкарва чисто нов Мерцедес и
тръгва към офиса. Спира на
един светофар. Изведнъж...
баааааааам, някой го удря
отзад. Обръща се и гледа
един човечец с жигула,
пребледнял...
- Кво бе, смотаняк, не
глеаш ли къде к араш?
Другият, разтреперан:
- А бе нали гледам, че
си с чисто нов Мерцедес
и си викам наум - "Баси
тоа ако сега без да искам
го удара"... И гледам тебе,
гледам спирачката и са
отплеснах и та джаснах...
Мутрата стиска зъби и юмруци, но се качва обратно в
колата си. На другия светофар. Баааааааам, пак удар

Отговор на задачата
от стр. 11

