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ФАКТОР
На 1 май светът чества Денят на труда и работническата солидарност - международен празник, приет за 

официален и у нас. Свързан е с международното пролетарско движение през 19-ти век и протестите за социални 
права. 

Началото е в Чикаго през 1886 г., когато 300 хиляди стачкуват с искане за 8-часов работен ден. Стачката е 
окървавена. 3 дни по-късно, на протест срещу проявеното насилие, сред полицията е хвърлена бомба. Един загива, 
а шестима са ранени. Като причинители са осъдени и екзекутирани седем анархисти, впоследствие оправдани. 

През 1889 учредителният конгрес на Втория интернационал, проведен в Париж, призовава за международ-
ни демонстрации в знак на солидарност към събитията в Чикаго, за права на работниците и световен мир. 
Дебютното отбелязване на Деня на труда е през 1890 г. От тогава се отбелязва и в България. В списъка на 
официалните празници у нас 1 май влиза през 1939 г. Такъв е и сега. И макар духът му вече да е друг, нека се 
поздравим с него. Да не забравяме, че мир, труд, справедливост, солидарност не са само думи. Има ли ги, има и 
надежда за по-добро бъдеще!

А, хората, които с ума и ръцете си създават блага, независимо в коя сфера, нека го посрещат с вдигната 
глава. Защото е празник на всички. Да се поздравим с 1 май, колеги!  

ПЪРВИ МАЙ – МИР, ТРУД, СОЛИДАРНОСТ

Анкета с един въпрос се провежда в компа-
нията: Ще се справим ли с производствените 
задачи? Питането е от управителя инж. Дими-
тър Назъров, а отговор трябва да даде всеки 
един от екипа - лично. Мотив е натрупването на 
много поръчки, които трябва да бъдат навреме 
изпълнени.

Вариантите са 4:  Да, Не, До известна степен, Не ме инте-
ресува. 

Многословие и обосновки не са нужни. Достатъчно е да се 
постави Х или ü в съответното квадратче. Мненията няма да 
са анонимни. Изискване, като своеобразен личен ангажимент, е 
всеки да напише в кой цех или отдел на ПИМ работи, да постави 
името и подписа си на бланката.

Анкетата ще стартира през идната седмица. Чрез начални-

ците на цехове и отдели, всеки ще получи карта, която трябва 
да попълни и върне. Може да се използва и анкетната карта 
във вестника.  Групите зад граница също ще участват в допит-
ването. За организацията отговарят ръководителите им, които 
ще получат на имейл електронен формуляр. Отговорите ще се 
изпращат до пощата на вестника: factor.pim@gmail.com.

След получаване на попълнените бланки, резултатите ще 
бъдат анализирани и публикувани в следващия брой на вест-
ника.                                                         Бланката - на стр. 3

УПРАВИТЕЛЯТ ПИТА ВСЕКИ: ЩЕ 
СЕ СПРАВИМ ЛИ СЪС ЗАДАЧИТЕ?

АНКЕТА

ФАКТОР
Почивки на море, доти-

рани от фирмата, ще има 
и това лято, стана ясно 
през месеца. За база е 
предпочетено познатата, 
ползвана и предишни лета 
къща за гости „Ковачеви” в 
Поморие. Тя е на удобно 
и комуникативно място, 
близо до плажа, центъра 
и Стария град. Осигурява 
паркинг за гостите си. Усло-
вията остават същите, дори 
по-добри, тъй като, при 
договарянето, от страна на 

ПИМ е поставено изискване 
за оборудване с климатик 
на някои от стаите.

Смените ще започнат 
от средата на юни и ще 
продължат, вероятно, до 
края на септември. Цена-
та остава „народна” – 5 
лева за нощувка на човек. 
Записванията започват от 
идния месец, за което ще 
бъде публикувана обява, 
информира отговорният за 
организацията производ-
ствен мениджър инж. Иван 
Ангелов.  

ПОЧИВКИ НА НАРОДНИ 
ЦЕНИ – И ТОВА ЛЯТО

Инж. Иван АНГЕЛОВ, 
мениджър на 

производството
Интервю на 

Христо ЦВЕТКОВ

- Инж. Ангелов, като 
отговорен за производ-
ството, как бихте го 
определили. Не се ли за-
сили динамиката по-ра-
но от друга година?

- Да, по-рано от друг 
път навлязохме в т. нар. 
активен сезон. Динамиката 
в производството се уве-
личи рязко. Изпълняваме 
големи поръчки. Сроковете 
започнаха да ни притискат, 
което изисква много добра 
организация на труда и мо-
тивация на хората. Важен 
е и синхронът, най-вече за 
кооперираните изделия и 
изделията, някои от детай-
лите на които са покупни. 
Успеем ли и тях да вкара-
ме в нормални срокове на 
доставка, ритъмът би бил 
добър. Не успеем ли, ще 
има аномалии, причиня-
ващи забавяния. В смисъл 

– изделието направено, а 
комплектовката се чака или 
липсва основна покупна 
част, което бави транспор-
тирането.  Също - отчитане-
то от съответната бригада. 
А като се насъберат 2 – 3 

такива неприключени по-
ръчки, хората не могат 
да си изпълнят плана за 
месеца. Нарушава се и про-
изводственият график, за-
щото, ако, междувременно 
е започната нова поръчка 

и чаканата комплектовка 
пристигне, бригадата се 
връща към старата. 

Получава се хаотичност, 
която трябва да се избягва.

На стр. 3

РАБОТА ИМА И ЩЕ ИМА, ВАЖНА 
Е ДОБРАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
ИЗПЪЛНЯВАМЕ ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ, ПОРЪЧКИТЕ - С ОБЕМ И СЕРИЙНОСТ  

mailto:factor.pim@gmail.com
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Ясен ДИМОВ

Започна производ -
ството на поредната се-
рия летящи чинии  , 
обяви на страницата си 
във Фейсбук шефът на 
Заготовъчния цех Чавдар 
Пеев. И за доказателство 
публикува тази снимка, 
със странно на вид изде-
лие. Но само за неопитно 
око. За опитното шегата 
веднага става ясна. А и 
останалите снимки показ-
ват, че иде реч за „шапки” 
на големи винарски съо-
ръжения. 

Те са за нов обект в Гру-
зия, близо до Черно море. 
На място ще се градят 120 
съда с различна кубатура. 
Обемът на най-големите е 
250 куб. метра, а показа-

ЛЕТЯЩИ ЧИНИИ ЛИ ПРАВЯТ В 
ЗАГОТОВКАТА? НЕ, ВСЕ ОЩЕ…

ните „шапки” са за 
първата серия. Те 
отпътуваха в нача-
лото на тази сед-
мица. Следващата 
за обекта тръгва и 
група от минимум 4 
човека.

Тя ще е трета от 
ПИМ в Кавказката 
страна, към момен-
та. В едно от го-
лемите и модерни 
винарски предпри-
ятия, доверяващи 
се на компанията, 
100-кубикови съо-
ръжения градят 8 
колеги, с ръководи-
тел Росен Димчев. Брига-
дата на Димитър Петров, 
от 4 човека, приключва 
с изработката на серия 
големи съоръжения на 

един обект и в следващите 
дни ще се прехвърли на 
друг. Там ги чака поръчка 
за 100-кубикови съдове с 
пълна изолация. 

А, ако, междувременно, 
от Грузия или друга страна, 
решат да поръчат неръж-
даеми корпуси за летящи 
машини, насреща сме     

73-кубикови съдове се товарят за голя-
мо винарско предприятие в Румъния, към 
което ПИМ има ангажимент и това лято. 
След първите 6 съоръжения миналата сед-
мица, авто-конвой с още толкова отпътува 
в началото на тази. При добра организация 
на работа и хубаво време, за да се използва 
рационално външната площадка, в дните 

Ясен ДИМОВ
Ентусиазъм и опит съ-

четава тройката шлосери, 
попълнила през месеца 9 
цех. Най-млад от тях е Ге-
орги Радичев – 24 годишен. 
Няма кой знае какъв опит 
в професията, но казва, 
че е много ентусиазиран. 
Завършил е електротех-
ника в Професионална-
та гимназия по механо и 
електротехника „Стойчо и 
Кица Марчеви” в Хасково. 
Пробвал си, за известно 
време, късмета в Англия 
в завод на „Субару”, но 
се наложило да се върне. 
Започнал като стругар в 
местна фирма. Оказало се 
обаче, че няма достатъчно 
работа, а престоите „изяж-
дат” заплатата. Смята, че 
е късмет одобряването на 
кандидатурата му в ПИМ. 
Подал документи преди 
доста време, но едва нас-
коро бил извикан. Решен 
е да се докаже в новата 
професия, но се надява, 
след време да има възмож-
ност и отново да застане 
зад струга. Тоест, успешно 
да премине изпитателния 
срок.

Ентусиазиран е колега-
та, справя се със задачите 
и иска да се учи, казва за 
Георги прикрепеният към 
него и Любомир Костов оп-
итен заварчик Митко Митев. 
– Двамата нови дори имали 
първата си командировка 
на обект в Стара Загора. А 
от тази седмица Радичев 
дори е изпратен зад грани-
ца – в Румъния. 

Любомир също е назна-
чен като шлосер, заедно с 
Георги, на 3 април. По-въз-
растен е от него, но като 
него ентусиазиран. Завър-
шил навремето Техникума 
по автотранспорт „Н. Й. Ва-

пцаров”. 
Работил 
7 години 
в  Испа -
ния, във 
фабрика 
за осве-
т и тел н и 
тела  до 
В а л е н -
с и я .  В 
ПИМ до-
ш ъ л  п о 
п р е п о -
ръки  на 
приятели. 
Казва, че 
има доста 
тук. Явил 
се на интервю и веднага 
след това започнал. Месец 
по-късно смята, че реше-
нието му е било правилно. 
Работата не ме плаши, 
твърди – ще направя всич-
ко, което трябва, за да 
навляза по-бързо, да стана 
наистина добър в профе-
сията.

За третия от новопос-
тъпилите – Милко Топалов 
този етап е отминат. Наисти-
на, и той се адаптира в цеха, 
но в шлосерството е доста 
напреднал. Едно, че го е 
изучавал в хасковската ПГ-
МЕТ, заедно с хладилната 
техник а, 
второ, че 
е работил 
подобна 
р а б о т а 
в  д р у г а 
м е с т н а 
ф и р м а . 
П р а в и л 
бойлери. 
Подобни 
на съдо-
вете тук, 
но по-мал-
ки, усми-
хва се ко-
легата. В 

ПИМ и той кандидатствал 
по препоръка на приятел – 
Стоян от 1 цех. 

Разказаното от него се 
потвърждава. Към момен-
та напълно се оправдават 
очакванията ми, споделя 
Милко, който е разпреде-
лен в групата на Светлин 
Симеонов. 

Условията за работа са 
добри, с колегите се разби-
рам. Остава аз да докажа, 
че имам място тук и след 
изтичане на изпитателния 
срок да получа постоянно 
назначение, надява се ко-
легата.  

ЕНТУСИАЗЪМ И ОПИТ В 
ПОПЪЛНЕНИЯТА НА 9 ЦЕХ

Милко Топалов /вдясно/ с  другия шлосер 
в групата – Пламен Стоянов, който 
до неотдавна вървя по същия път

   Георги Радичев и Любомир Костов /вляво/,
   с Митко Митев и Борислав Бойдев

след 1 май може да се организира след-
ващо транспортиране.  

С реализация на поръчката са заети 
повечето бригади от 9 цех, осигурявани 
със заготовки от 3-ти. Съдовете са близо 
70 и трябва да бъдат изцяло доставени 
до месец юли.  

ФОТО
РЕПОРТАЖ

Над Босфора, на път за Грузия
   Снимка от Димитър Петров
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от
СЪРЦЕ

ФАКТОР

След успешно изпъл-
нение на редица значими 
проекти в Грузия, компа-
нията започва реализация 
на такъв и в друга кавказка 
република - Армения. За 
столицата Ереван минала-

ОБОРУДВАМЕ ГОЛЯМ 
ВИНПРОМ И В АРМЕНИЯ

та седмица отлетя група, 
водена от Георги Ангелов. 
С него са Янчо Апостолов, 
Пламен Захариев, Стоян 
Стоянов, Борислав Бойдев. 
Петимата ще изработват в 
голям обект дълга серия 
винарски съдове - от 26 
до 335 куб. метра, с тръ-

бопроводи и обслужващи 
платформи. 

Очертава се продължи-
телна дейност, но при до-
бра организация, тя може 
да се съкрати до 4 месеца, 
коментира производстве-
ният мениджър инж. Иван 
Ангелов.

Изпращане преди отпътуването към летището в Истанбул. 
Оттам е полетът за Ереван

На панаир в Красно-
дар участва компанията, 
чрез представителите от 
ПИМ – Русия. 

Изложението, на кое-
то традиционно показ-
ваме изделия и възмож-
ности бе тази седмица. 
Нарича се „Краснодар 
Експо” и събира произво-

ЗА КРАСНОДАР И ДРУГАДЕ
дители на вино, винарско 
оборудване, хранителни, 
питейни продукти и тех-
ника за производството 
им. В павилиона на ПИМ 
бяха показани два вида 
ферментатори – за бяло 
вино с обем 2 куб. м. 
и тип каца – за черве-

но, 3 куб. м. , които ня-
колко дни по-рано, бяха 
транспортирани, заедно 
със заготовки за обект в 
страната. 

Там са Атанас На-
зъров, Тихомир Тенев, 
Атанас Атанасов и Миха-
ил Михов. Задачата им е 

изработка на серия 144 
куб. м. съдове, от които 
допреди няколко дни 
бяха завършили полови-
ната. След приключване 
се прибират, ако между-
временно не възникнат 
нови ангажименти за 
компанията в Русия.

    

ФАКТОР

117 лева и 16 стотинки бяха събрани 
в кутията за помощ на 27-годишната 
Ивелина Димитрова. Парите са преведе-
ни по сметка на младата жена, която се 
надява на човешкото добротворство за 
набиране на необходимите за лечението 
й средства, информира инициаторът за 
поставяне на дарителската кутия Соня 
Катранджиева. Ивелина е пострадала 
в автомобилна катастрофа през 2007 
година и оттогава е неподвижна. Но 
не спира да се бори за живота, останал 
встрани от инвалидния й стол. Надежда 
има, но трябват пари, които липсват. За 

ПРЕВЕДЕНИ СА ПАРИТЕ 
В ПОМОЩ НА ИВЕЛИНА

лечението 
са необхо-
дими 65 000 
евро. Много 
приятели, 
познати и 
непознати 
хора пома-
гат на Ива 
да ги събе-
ре.  За това 
е организи-
ран благотворителен базар във Фейсбук 
– „Подай ръка на Ивелина”. Адресът в 
мрежата е: https://www.facebook.com/
helpIvelina/. Създадена е и общодостъпна 
група  https://www.facebook.com/groups/14
20244608274817/?fref=ts към която жела-
ещите могат да се присъединят. 

Пуснете DMS на номер 17 777, с 
текст IVELINA на латиница, ако имате 
желание да помогнете, а не сте успели 
да пуснете левче в кутията. Цената е 
толкова.

Може да се използва и банковата 
сметка с IBAN:BG18BPBI88981030007946, 
BIC: BPBIBGSF в Пощенска банка. Титу-
ляр Ивелина Руменова Димитрова

ПОСОКИ

От стр. 1
 
- Това наистина е ва-

жно за организацията 
на работа. Допуска ли 
се често?

- Допускаше се. На се-
гашния етап доставките са 
по-регулярни. Но може да 
се желае още. За мен опре-
делена поръчка, пусната в 
производство, трябва да е 
осигурена с всичко. Да няма 
никакви липси. Постигнем 
ли това, нещата ще вървят 
много по-добре. 

- В началото на го-
дината, имаше, сякаш, 
забавяне на темпа. На-
вакса ли се?

-  Тогава поръчките 
бяха по-малко. Анализът 
показва, че през първото 
тримесечие цеховете са 
се справили със задачите 
си. Постепенно поръчките 
се увеличиха. Стартира 
работата и по дългосроч-
ни – За Румъния, Грузия…
Изработиха се първите 
18 съда за „Рекаш”, в мо-
мента се транспортират 
и позиционират на място. 
В КТВ – Грузия имаме 
група от 8 човека, които 
не трябва да остават без 
материали. Заготовки им 
се изпращат  през седми-
ца и половина. Бригада 
има в Русия, друга замина 
за Армения. Ще работим 
сериозно в Узбекистан, 

там пазарът много се 
раздвижи.

-  Д о с т а  о б е к т и , 
действително, имаме 
зад граница…

- Да, и тази година има-
ме много обекти зад грани-
ца. И много колеги работят 
на тези обекти. Но пък 
изпращането на монтажни 
групи, предизвиква недос-
тиг на хора тук. 

- А как ще се баланси-
ра? Хубаво е, че има мно-
го работа зад граница, 
но тя трябва да се под-
готвя тук. Достатъчни 
ли ще са хората?

- Търсим нови работни-
ци и инженери. Някои вече 
постъпиха, други очаква-
ме. Но, както е известно, 
проблемът с подготвените 
кадри е голям. А на нас ни 
трябват точно такива. Не си 
правим илюзията, че лесно 
ще ги намерим. Затова 
трябва да разчитаме на 
много добра организация, 
извънреден труд и работни 
съботи, разбира се, спо-
ред нормите в Кодекса на 
труда. 

- Говорим за сезона 
и спецификите, но да 
кажем няколко думи и за 
това има ли осигурена 
работа след него? 

- Поръчките до момента 
осигурят работа на всич-
ки звена и групи до края 
на есента. А се приемат 

и нови. Работа има и ще 
има, важно е да се върши 
организирано, планомерно, 
отговорно.  Интересно е, че 
тази година поръчките се 
характеризират с обем и се-
рийност – големи изделия, 
в много бройки.  Такива са 
от румънските предприя-
тия, грузинските, такава е 
поръчката от Армения, в 
Узбекистан става дума за 
изпълнение на сериозни 
поръчки. Това позволява 
по-добро планиране и орга-
низация, в крайна сметка  и 
по-добри резултати.

- Като стигаме до 
резултатите, ще ги усе-
тят ли хората в запла-
тите се? По-доволни ли 
ще останат в края на 
активния сезон?

- Едното е „вързано” с 
другото.  Колкото повече се 
произведе, колкото по-го-
лям обем има, да кажем, 
за 1 месец, толкова повече 
пари ще се върнат обратно. 
Отиват при хората. Такава 
е и самата структура на 
производство във фирмата. 
Колкото повече се израбо-
ти, с нужното качество, без 
брак и следващи ремонти, 
толкова повече се взема. 
И обратното. С две думи – 
намалим ли разходите за 
производство, увеличим 
ли обема, това довежда до 
ръст на заплатите. Всяка 
година е така.   

РАБОТА ИМА И ЩЕ ИМА, ВАЖНА Е...

"

Щå ñå ñпðàâèм лè ñ пðîèçâîäñòâåíèòå çàäàчè?

ДА НЕ ДО ИЗВЕСТНА СТЕПЕН НЕ МЕ ИНТЕРЕСУВА

  Отговорът трябва да е само един, с Х или ü в съответното квадратче.

Име и фамилия ................................................................................................

Длъжност ............................................. Цех / отдел ........................................

Подпис .....................

АНКЕТА

Попълнената бланка предайте на началника на цеха/отдела

"

Ще остане ли завинаги 
в Първи цех Преходната 
футболна купа на в-к „Фак-
тор” или ще украси друга 
витрина? Въпросът полу-
чава отговор на Празника 
на труда 1 май, който ние 
ще превърнем в празник 
и на футбола. Защото то-
гава ще се проведе дълго 
чаканото Трето издание на 
турнира „Фактор в ПИМ”.

Заповядайте на пло-
щадка „Авеню”! Открива-
нето е в 10 часа. В надпре-
вара се включват 3 отбора 
/засега/ – Първи цех, За-
готовъчен и Маджарово. 
Да се сформира и сборна  
команда от свободни аг-
енти е малко вероятно. Но 

кой знае?
Щ е  и г р а е 

всеки,  който 
желае. Запис-
вания могат да 
се правят и на 
място, реши на 
последното си 
заседание ор-
ганизационната 
група. 

Награден фонд дру-
жеството е осигурило за 
всички, според  предста-
вянето. Освен най-голяма 
премия, тимът победител 
получава Преходната купа 
и  Купата за победител в 
турнира. Призове ще се 
връчат на най-добрия реа-
лизатор и най-спасяващия 

ДЕНЯТ НА ИСТИНАТА ИДВА. КОЙ Е 
ФАКТОРЪТ В ПИМ?

вратар. Специални изне-
нади, от организаторите, 
има за всички футболисти 
и най-запалените зрители! 

Съдии са познатите 
Антон и Михаил Попови, 
доказали безпристрастност 
и професионализъм, в про-
ведените досега 2 издания 
на турнира.    

https://www.facebook.com/helpIvelina/
https://www.facebook.com/helpIvelina/
https://www.facebook.com/groups/1420244608274817/
https://www.facebook.com/groups/1420244608274817/
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ИНТЕРФАКТОР 
от E-VESTNIK  

Вкусът на родното вино 
се променя. Хората, които 
са пили редовно български 
вина през 80-те, 90-те и 
дори в първите години от 
новия век, го забелязват. 
Появиха се нови вина, 
по-плодови, по-свежи, по-
следни реколти. Допреди 
10-15 години на пазара 
рядко се появяваха вина 
от последна реколта. Сега 
белите  основно са от нея, 
по-рядко има на рафта от 
предишната година, а мно-
го рядко отпреди 3 години, 
обикновено залежали в 
магазините. До края на ми-
налия век по-скъпите вина 
бяха 5-6-7-годишни. Сега 
има скъпи вина на 1-2-3 
години.

По-младите вина изля-
зоха на мода. Има промяна 
и във вкуса. Тя отразява 
световната тенденция, на-
хлула и у нас. Започва от 
вината на Австралия, преди 

ВКУСЪТ НА БЪЛГАРСКОТО ВИНО ПРЕДИ И СЕГА. 
КАКВИ СА ПРОМЕНИТЕ?

около четвърт век. В тази 
страна браншът бележи 
бурен ръст и за десетина 
години вината от Зеления 
континент заливат целия 
свят. Там, с подкрепа на 
държавата, е създаден 
институт по виното, който 
изучава всички процеси 
на винопроизводството и 
лозарството. И въвежда но-
вости. В резултат в Австра-
лия започва да правят вина 
по технологии и методи, от 
които традиционалистите 
във Франция могат да по-
лучат удар. Подобен тип 
вина започват да правят 
и в Чили, Аржентина, Ка-
лифорния. Иначе казано, 
новият стил спечелва по-
требителя. С какво?

Най-вече с плодовостта 
на вкуса. Има плътност 
на вкуса, дължина на вку-
са, силно изразен аромат. 
Традиционните европейски 
вина – Стар свят – са с 
типично по-сухи танинови. 
Във вината от Новия свят 

изпъква усещане за плодов 
сок, без това да отменя 
вкуса на вино.

Вината на Новия свят 
имат т. нар. „фронт лоудинг” 
- още с първата глътка те 
удря всичко – вкус, аромат, 
цвят. Няма нужда да чакаш 
да се развива във вкуса 
един или друг нюанс. Под-
чертани са естествените 
неща във виното – плодът 
и ароматът. Те са силно 
изразени, не ги гадаеш като 
в стария стил европейски 
вина, които са направени 
сякаш не за масовия потре-
бител, а само за познавачи 
и сомелиери. 

Много вина в тради-
ционния стил от Стария 
свят имат нужда от време 
за усещане на всички ню-
анси, имат нужда от съче-
таване с определена храна. 
В новия стил вина балансът 
на танини, захари, киселини 
е по-различен. Танините не 
доминират, киселините са 
по-меки. 

Вината от Стария свят 
и старият български стил 
са обикновено отлежали, 
имат и ясни нюанси на дъб, 
отчетливи танини, също 
така танини и от дъба. Тра-
диционните вина от Европа 
са сякаш направени за 
познавачи, които разбират 
този вкус, които съчетават 
определено вино с говежда 
пържола или риба… храна. 
Вината на Новия свят са 
вина сами за себе си, за-

вършен продукт. Сякаш са 
направени да ги харесат и 
деца или хора, които никога 
не са опитвали вино. Мо-
жеш да ги пиеш и без мезе, 
без съчетания с определе-
но ядене. Има и отлежали, 
в които наравно с плода се 
усеща изявен дъб.

Модата да се пият 
по-млади вина, неотлежа-
ли в дъб, или пък отлежа-
ли, но по-плодови, заля, 
преди години и Европа. А 
това повлия, основно, на 
българския износ във Вели-
кобритания, каквито и други 
причини да се търсят. От 
това закъса и винарството 
във Франция, Италия, Ис-
пания. Към 2007-а година 
с разрешение на Европей-

ИНТЕРФАКТОР
от GOODLIFE.BG

Идва лято, идват жеги. 
Идват, значи и моменти, 
когато е хубаво човек да 
се разхлади в жегата с 
хубава напитка. Вярно, 
през горещия сезон по 
традиция работата е в 
изобилие и малко остават 
свободните мигове, за 
ледена чаша, в спокойна 
обстановка. Но, все пак, 
остават. Ако обичате 
да експериментирате в 
питейно-вкусова насока, 
предлагаме тук някол-
ко свежи идеи за вине-
ни коктейли и  съвети 
за приготвянето им. Да, 
необичайна е, донякъде, 
смеската на вино, с други 
напитки / освен лимонада 
 /, в България, но, пък 
какво пречи да се пробва. 
И така…

Огромно изглежда раз-
нообразието от вина по све-
та, но, всъщност има само 
4 винени стила, използвани 
в повечето коктейли: пенли-
ви, шери, червено, десерт-
ни вина и вермут. 

Най-подходящи за упо-
треба в коктейли, от пен-
ливите вина са Brut и Extra 
Brut. Те са много по-сухи и 
не толкова сладки, което е 
за предпочитане в коктей-
лите, освен ако рецептата 

ската комисия Франция и 
Италия преработиха на 
технически спирт 500 млн. 
литра излишък от вино. 
А остана и друго, непро-
дадено. Затова в Европа 
започнаха да ориентират 
винопроизводството по мо-
дите във вкуса. Във Фран-
ция започнаха да канят 
австралийски технолози. 
Френските вина от ниския 
и средния ценови клас се 
промениха, приближиха 
се към по-предпочитания 
стил.

Как е у нас? Много изби 
започнаха да внасят ав-
стралийски методи във ви-
нопроизводството. Правят 
се продукти с по-плодов 
и по-плътен вкус. Заедно 

ВИНЕНИ КОКТЕЙЛИ 

с това се намират доста-
тъчно български вина и с 
традиционен вкус. В Бъл-
гария е трудно да се говори 
за стилове, защото вкусът 
на масовия потребител е 
неопределен и търпи много 
дефекти. Тук се пие много 
домашно и наливно вино, 
а към бутилираното пося-
гат познавачи и ценители, 
любители, които искат да 
изучат вкусове и марки. 
Мнозина са раздвоени меж-
ду качествените вина в стил 
„Стар свят” и влиянието на 
Новия. Стилът „Стар свят” е 
за хора с познания и разра-
ботен вкус. А стилът на Но-
вия е по-скоро за масовия 
потребител. Какъв сте вие, 
може да определите сами...

СВЕТОВНАТА ТЕНДЕНЦИЯ, ТРЪГНАЛА 
ОТ АВСТРАЛИЯ, СЕ НАЛАГА И У НАС

взето почти всеки сорт 
върши чудесна работа. 
Но за смеска е по-добре 
да се избере по-евтино 
вино, иначе просто се хаби. 
Ниската цена не е проблем. 
Много приятен коктейл с 
червено вино е Kalimotxo 
(“Калимочо”), популярно 
в Северна Испания. За него 
най-подходящ избор са 
испанските вина - гарнача, 
темпранийо, монастрел 

или друго. Покупката им 
не е проблем на българ-
ския пазар. Приготвянето 
е елементарно и мнозина 
са го правили, дори без да 
подозират:

Kalimotxo
4 части кока-кола
4 части червено вино
Сангрията също е бази-

рана на червено вино, но 
силно плодово. Изборът е 
на средно плътно червено, 
като гарнача, мерло, кари-
нян, негроамаро, барбера 
или зинфандел.

Простотата и балансът 
на този коктейл изпъкват в 
момента, когато се добави 
извита кора от портокал. 
Особено популярен е в 
Порто, Португалия.

Ето и още някои попу-
лярни рецепти

Champagne Cocktail
6 части пенливо вино,
2 капки битер,
1 бучка захар.

Mimosa
2 части портокалов 

сок, 4 части пенливо вино.
Sherry Flip

Настъргано индийско 
орехче, 3 части шери,

2 чаени лъжички захар,
1 сурово яйце.

Aperol Spritz
1 част Aperol,
малко газирана вода,
3 части пенливо вино.

Natoma Street
1 част сух вермут,
1 част амонтилядо 

шери, 1 част Gran Classico.
Goodnight Kiss

1 капка кампари,
5 части пенливо вино,
1 капка битер,
1 бучка захар.
Но те, разбира се, да-

леч не изчерпват всичко. 
Впрегнете изобретател-
ността си и измислете 
свои собствени винени 
коктейли. Рецептите, ако 
ги предоставите, за да им 
се насладят и други, ще 
споделим във вестника 

 

Instant Sangria
3 части червено вино
1 част сок от грейп-

фрут
5 части сок от лайм
1 чаена лъжичка захар.
Базираните на бърбън 

напитки с червено вино се 
справят отлично с абсорби-
рането и рафинирането на 
силно танинови вина. За ус-
пешен резултат, пробвайте 
с темпранийо, пти сира или 
каберне совиньон!

Пример Blood Letter 
Trinidad Sour:

1 част бърбън,
1 част червено вино,
12 капки битер,
5 части кленов сироп,
5 части лимон.
Този коктейл е съвре-

менна класика, създадена 
от бармана Бенджамин Чу в 
Poppy – Сиатъл, през 2013 
г. В него особено добре 
се вписва високотаниново 
червено вино. Ако опърлите 
на пламък кора от лимон, 
ще добавите и прекрасен 
вкус на опушен цитрус.

За коктейли с газирани 
напитки най-добро е пос-
тигането на баланс меж-
ду сладост, киселинност, 
горчивина и газировка. 
Ето защо в такива кок-
тейли често се използват 
десертни вина. Ето един 
пример:

White Port Cocktail:
3 части тоник,
3 части бял порт.

изрично изисква сладко 
вино. Изберете пенливо 
вино, произведено по тра-
диционния метод, използ-
ван и за шампанското. Не 
хабете наистина добри 
вина за коктейли. Запазете 
тези вина за друг повод.

Ето и една рецепта за 
коктейл със свеж приятен 
изблик на цитрус, който го 
прави един от най-популяр-
ните смески с шампанско в 
историята. Което не значи, 
че непременно трябва да се  
използва скъпо шампанско 
за него.

French 75
1 част пенливо вино
1.5 части джин
5 части лимон
1 чаена лъжичка захар
Има и разновидност на 

French 75, изискваща коняк 
(бренди) вместо джин. Тя е 
малко по-сладка.

Какви видове шери вина 
са подходящи за коктейли? 
Повечето рецепти, които 
просто споменават шери 
сред съставките, изискват 
сухо шери. Ако рецептата 
не посочва сорт (Cream 
Sherry, Fino, Oloroso и т.н.), 
солиден и достъпен вари-
ант е да изберете бутилка 
амонтилядо шери. Това е 
сорт, определян като „злат-
на среда” при шерито като 
сила на вкуса. По тази 

причина е добро начало за 
коктейл. Примерно: 

East India Cocktail #2
1.5 части сухо шери
1.5 части сух вермут
1 капка портокалов 

битер
Първата версия на East 

India Cocktail е публикува-
на през 1882 в „Новото и 
подобрено ръководство за 
бармани“ на Хари Джонсън. 
Номер 2 обаче е доста да-

леч от оригинала, включвал 
още сироп от малина и ана-
нас. Вместо това разчита 
на много по-сухи съставки. 
Коктейлът е описан в „Офи-
циалното ръководство за 
бармани Old Mr. Boston De 
Luxe“, издадено за първи 
път през 1935. Около това 
време шерито е било попу-
лярен избор заради дългия 
си срок на годност и високо-
то алкохолно съдържание.

Милиарди са възмож-
ностите за избор на черве-
но вино за коктейл. Общо 
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Юлия ВУКОВА
TIME2TRAVEL.BG

Много обичам Пампоро-
во и Родопите и всеки път, 
когато съм тяхна гостен-
ка гледам да обикалям 
нови и непознати места. 
Мястото, за което днес 
ще ви разкажа не е много 
популярно, все още,  но има 
голям потенциал, според 
мен.  Дяволската  пътека 
- доста бях чела за нея, а 
снимките, които видях ме 
оставиха без дъх, пише в 
страницата си time2travel.
bg, авторката Юлия Вуко-
ва. Ето и разказът й:

До Дяволската пътека 
може да стигнете като по-
емете към село Борино. 
То се намира в Югозапад-
ните Родопи, на 60-тина 
километра от Смолян. На 
самия вход на село Бори-
но трябва да се отбиете 
наляво към местността 
„Чала”. Има малка табела, 
указваща посоката към 

Дяволската пътека и Дя-
волския мост. След няколко 
километра ще видите ме-
тален монумент с надпис 
„Дяволски мост“. Свивате 
наляво и продължавате 
около стотина метра до 
големия паркинг в началото 
на екопътеката.

Тук със сигурност ще 
забележите и Музея на 
катрана, представляващ 
дървена постройка, с опи-
сателни табели за боровия 
катран, както и с маси и 
пейки за почивка.

Дяволската екопътека 
има два входа. Единият е 
споменатият - от село Бо-
рино,  другият вход - изход 
е откъм Буйновското ждре-
ло, мястото на водослива 
на река Буйновска и Чатак 
дере. Моят съвет, лично, 
е да тръгнете откъм село 

Борино, а разходката да 
приключите до Буйновското 
ждрело, с разглеждане, при 
желание, на Ягодинската 
пещера и ако случайно 
адреналинът не ви е стиг-
нал, може да вземете още 
една доза, изкачвайки се 
към панорамна площадка 
„Орлово око”с високопро-
ходим автомобил. 

Дяволската пътека е 
реализирана по проект 
“Среднопланински атрак-
тивен маршрут Дяволска 
пътека”. Официално е от-
крита за туристи през август 

2015 година. Представлява 
съвкупност от естакади, 
дървени мостчета, кон-
золни платформи, водни 
каскади, скални форми, 
ерозионни котли и неверо-

ятни панорамни площадки 
към природната забележи-
телност „Дяволски мост” и 
водослива на реките Буй-
новска и Чатак дере.

РАЗХОДКАТА 
ЗАПОЧВА

И така.  Разходката 
започва от паркинга, на-

влизайки към 
пътеката, под 
арка с голя-
ма дяволска 
глава. Входна 
такса не се за-
плаща, няма и 
работно вре-
ме. Пътят по-
степенно на-
влиза в пла-
нината.  Ре -
ката минава 
вдясно,през 
цялото време. 
От самия пар-
кинг, след око-
ло километър, 
се озоваваме 
до дървено 
мостче, над 

река Чатак дере.  От друга-
та страна започва вековна 
гора.

Доста бях прочела за 
пътеката преди да дойда и 

с нетърпение 
очаквах про-
чутия Дявол-
ски мост. След 
15-на минути 
и леко изкач-
ване се озо-
ваваме пред 
скалния фе-
номен - арка 
с височина 18 
м. от нивото на 
водата и шири-
на на отвора 
около 6 м.

Стръмна, 
но добре обез-
опасена дър-
вена стълба се 

спуска под Дяволския мост. 
Минавайки, на няколко мес-
та виждаме участъци от 
страховитото ждрело на 

Чатак дере. Ако се стра-
хувате от височини, има 
вариант да заобиколите 
моста по полегата, добре 
оформена пътека. Двете 
пътеки се събират, след 
него край сенчест участък 
с няколко пейки.

Заредени с енергия в 
търсене на още красиви 

места, напоени с 
адреналин про-
дължаваме, под-
минаваме симпа-
тична дървена бе-
седка и след около 
30-на минути стиг-
нахме до каскада, 
наречена “Скрити-
те водопади”. След 
тях, продължава-
ме и към най-екс-
тремната част от 
пътеката, според 
мен - “Скалният 
кулоар”.

Представете 
си отвесни може 
би 50-60 метрови 
скали, по които се 

ПО ДЯВОЛСКАТА ПЪТЕКА КЪМ ДЯВОЛСКИЯ МОСТ
 ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ОТВЕСНИ, МОЖЕ БИ 50-60 МЕТРОВИ СКАЛИ, ПО КОИТО СЕ СПУСКАТ ДЪРВЕНИ 

СТЪЛБИЩА. ОПРЕДЕЛЕНО, НАЙ-ЕКСТРЕМНИТЕ СТЪПАЛА, ПО КОИТО СЪМ СЛИЗАЛА…
спускат дървени стълбища. 
Определено - най-екстрем-
ните стъпала, по които съм 
слизала…

Но лека-полека се пре-
одоляват и преминават в 
равна дървена рампа, по 
която стигаме  мястото, на 
което реката прави завой 
и наближава Буйновското 
ждрело.

Тук е и крайната точка 
на нашата разходка. До 
края, тоест до мястото, 
където двете реки - Буй-
новска и Чатак дере сливат 
водите си (асфалтовия път 

по Буйновското ждрело) и 
до информационния пункт 
остават около 10-15 мин.

По пътя обратно  се 

натъкваме на табела, която 
съобщаваше, че в крайна-
та точка, при Буйновското 
ждрело, може да се наеме 
кола, която да ни закара 
обратно до паркинга, къ-
дето бе нашата. Така че, 
да знаете - има и такава 
опция, за да не се връщате 
обратно по цялата пътека, 
може да се възползвате 
от превоза. Цените са по 

Музеят на катрана 

„Златната върба“ - дървото на късмета. Според 
разкази, през 50-те години на миналия век,  местен 

жител открил в корените й 157 златни турски лири

Стръмните стълби не са за всеки

На фона на Дяволския мост

Край водопадите

Страховито, вълнуващо, запомнящо се
Крайната точка на приключението ни

                                                                Снимки от автора

договаряне, в зависимост 
от броя хора.

ИНТЕРЕСНИ 
ФАКТИ 

• Територията, обхва-
щана от „Среднопланин-
ска атрактивна Дяволска 
пътека“ е около 20 кв.км.  
Към пътеката има две 
стартови точки: Северна, 
на около 1 км. от село Бо-
рино и Южна  - паркинг от-
към Буйновското ждрело.

• Най-високата точка 

на трасето е 1356 м., а 
най-ниската 945 м., като 
наклонът варира меж-
ду 20-40 градуса, а при 
скалните венци е над 70 
градуса!

• Съществуват два 
кръга – Малък, с дължина 
3,8 км. и Голям - 10,2 км., 
Двата кръга са свързани с 
обща изходна точка – Юж-
ната стартова.

ПРАКТИЧНИ 
СЪВЕТИ

• Оставете колата на 
паркинга край село Боро-
во, извървете пътеката, 
разгледайте Ягодинската 
пещера и ако сте уморени, 
възползвайте се от прево-
за, за който разказах

• Сложете най-удоб-
ните си обувки, в никакъв 
случай сандали и джапанки!

• Вземете нещо за хап-
ване - има чудесни местен-
ца за подкрепа и почивка.

• В горещия сезон носе-
те лосион против комари, 
все пак пътеката минава 
край река, както и слънче-
ва шапка.

„
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ИНТЕРФАКТОР
В cтoлицaтa щe бъдe 

издигнaт нoв нeбocтъpгaч, 
ĸoйтo ще ce пpeвъpнe и в 
нaй-виcoĸaтa cгpaдa тук. 
Ha зaceдaниe този месец 
Cтoличният oбщинcĸи 
cъвeт (COC) дaде зале-
на светлина зa пъpвaтa 
ĸpaчĸa пo пocтpoявaнeтo. 
Сгpaдaтa, ще ce нaмиpa 
дo мoл „Πapaдaйз Цeнтъp“ 
нa бyлeвapд „Чepни вpъx“.

Че  се  готви  такъв 
проект стана ясно пpeз 
минaлaтa гoдинa. Тогава 
се появи информация и за 

210-МЕТРОВ НЕБОСТЪРГАЧ ЩЕ РАСТЕ В СОФИЯ

основните параметрите на 
нeбocтъpгaча – 55 етажа 
на 210-мeтpа височина. B 
cгpaдaтa щe имa офиси, 
тъpгoвcĸa и жилищнa чacт. 
Общa paзгъpнaтa плoщ ще 
бъде 100 000 ĸв. м. равня-
ващи се на около 500 тeниc 
ĸopтa.

Инвecтитop e ĸoмпaния 
c pycĸo yчacтиe -  „Maгнa 
MK“, cвъpзaнa, според пуб-
ликации cъc coбcтвeницитe 
нa „Πapaдaйз Цeнтъp“ - 
„Бyлфeлд“.

На априлското зaceдa-
ниe нa COC е коменти-

рана само пpoмянa в 
гpaдoycтpoйcтвoтo нa 
тepeнa. Ha ocнoвa нa тoвa 
щe ce пpaви пpoeĸт зa 
„Πapaдaйз Tayъp“ и чaĸ 
cлeд тoвa щe мoжe дa бъдe 
пoлyчeнo paзpeшитeлнo зa 
cтpoeж, cъoбщaвaт oт cпe-
циaлизиpaния caйт Grаdаt.
bg.

Междувременно оба-
че столичани инициираха 
петиция срещу бъдещия 
небостъргач, с мотив, че 
издигането му до бул. „Чер-
ни връх”ще закрие гледката 
към Витоша.  Според орга-

низаторите, 
решението 
противоречи 
и на редица 
разпоредби 
на закона и 
се обосно-
вавало само 
на писмо на 
зам. минис-
тър на МРРБ 
от преди 10 
години.

Призова-
ваме областния управи-
тел и кмета на София да 
върнат решението за пре-

разглеждане от Столичния 
общински съвет, който да 
отмени решението си и да 

гласува в полза на общест-
вения интерес, се казва в 
петицията.

ИНТЕРФАКТОР
от ECON.BG 

България се подрежда 
на 25-та позиция по скорост 
на достъпа до интернет, 
а Южна Корея е на първо 
място,по информация на 
корейската компания „Ака-
маи”. В момента Южна 
Корея притежава една от 
най-модерните телекому-

никационни мрежи в света. 
Според анализите сред-
ната скорост на интернет 
връзката тук възлиза на 
26,1 Mbps/сек.  

На второ място се под-
режда Норвегия със ско-
рост на интернет от 22,8 
Mbps/ сек, а сред първите 
пет се нареждат още Шве-
ция, Хонг Конг и Швейца-

БЪЛГАРИЯ - 25-ТА В СВЕТА 
ПО БЪРЗИНА НА ИНТЕРНЕТА

ЮЖНА КОРЕЯ – ПЪРВА, САЩ, 
ГЕРМАНИЯ И ИТАЛИЯ – СЛЕД НАС  

рия.  
От общо 87 държави, 

България се подрежда на 
25-то място със средна 
скорост на интернет връз-
ката от 16,5 Mbps/ сек. Тя 
изпреварва страни като 
Германия, Великобрита-
ния, Италия и дори САЩ. В 
световен мащаб средната 
скорост е 7 Mbps/ сек. 

ИНТЕРФАКТОР
от DELO.BG

Кой е новият Айнщaйн? 
Има ли го?  Пpeз гoдинитe 
мнoзина ca били визирани 
зa нeгoви нacлeдници. Та-
къв има и сега. Впрочем, 
не такъв…  Защото cтaвa 
дyмa зa красиво 22-гoдишнo 
момиче - Сaбpинa Гoнзaлeз 
Пacтepcĸи. Надеждата на 
Харвард.

Необичайната история 
започва с едно посещение 
в Мacaчyзeтcĸия тexнoлo-
гичeн инcтитyт и представя-
не на саморъчно направен 
eднoмoтopeн caмoлeт. На 
пръв поглед – нищо нео-
бичайно, ако не го прави 
14-гoдишнo мoмичe, при 
това, летяло, вeчe, нa ае-
роплана. Изпълнитeлният 
ceĸpeтap нa инcтитyтa Пeги 
Ъдън нe мoглa дa пoвяpвa. 
Имaлo нeщo y девойчето, 
ĸoeтo нaĸapaлo Ъдън не 

само да дaде oдoбpeниe зa 
caмoлeта, но и да й помогне. 
Направила така, че вoдeщи 
пpeпoдaвaтeли в yнивepcи-
тeтa да обърнат внимание 
на Сабрина.

Днec, oceм гoдини пo-
ĸъcнo, Пacтepcĸи вeчe e с 
диплoмa oт Мacaчyзeтcĸия 
т e x н o л o г и ч e н  и н c т и -
тyт и ĸaндидaтcтвa зa 
дoĸтopaнтypa в Хapвapд. 
Млaдoтo мoмичe нaиcтинa 

e впeчaтлилo aĸaдeмичния 
cвят, нaй-вeчe в oблacттa 
нa физиĸaтa. Пoдoбнo нa 
Албepт Айнщaйн и Стивън 
Хoĸинг, младата дама ce e 
зaeлa c paзyчaвaнe нa няĸoи 
oт нaй-големите предизвика-
телства.

Нayчнaтa й paбoтa 
e  ш и p o ĸ o o б x в a н т a  и 
paзнocтpaннa. Вĸлючвa 
чepнитe дyпĸи, гpaвитa-
циятa, cъщo - чeтвъpтoтo 

измepeниe. Кoнцeнтpиpaлa 
e cвoятa дeйнocт нaй-вeчe 
въpxy “ĸвaнтoвaтa гpaвитa-
ция”, a oтĸpитиятa в тaзи 
cфepa нa нayĸaтa мoгaт 
дa пpoмeнят из ocнoви 
сегашното paзбиpaнe зa 
вceлeнaтa.

Съc cвoитe зaбeлeжи-
тeлни споcoбнocти, Сaбpинa 
Пacтepcĸи пpивличa внимa-
ниeтo нa нaй-гoлeмитe 
yмoвe в САЩ, включител-

но от НАСА. Получила е и 
впeчaтлявaщи пpeдлoжeния 
зa paбoтa.

Научната надежда e 
oт ĸyбинo-aмepиĸaнcĸи 
пpoизxoд, poдeнa и живялa 
в Чиĸaгo. Мaĸap и cpeд 
нaй-гoлeмитe млaди yмoвe, 
нямa все още пpoфил в 
нитo eднa coциaлнa мpeжa, 
нe пoлзвa и cмapтфoн. Но 
peдoвнo пoддъpжa личен 
caйт, нapeчeн рhуѕісѕgіrl, 
ĸъдeтo пoдpoбнo e oпиcaлa 
yмeнията и пocтижeниятa cи.

Млaдaтa физичĸa вече e 
пoлyчилa и cтoтици xиляди 
дoлapи oт няĸoлĸo пpec-
тижни нayчни фoндaции. 
Нeйнaтa нaй-гoлямa cтpacт 
e дa „пpeдизвиĸвa, тoвa, 

ĸoeтo e възмoжнo“, ĸaĸтo 
твъpди caмaтa.

Интересен факт  е , 
че въпреки потенциала, 
пъpвoнaчaлнo  Сабрина 
била поставена при ре-
зервите за yнивepcитeтa в 
Мacaчyзeтc. Представянето 
на самолета обаче обър-
нало ситуацията. Двама 
от най-уважаваните про-
фесори - Алън Хaгъpти 
и Ъpл Тъpмaн, буквално, 
ocтaнaли c oтвopeни ycти 
cлeд прегледа на видеото, 
документирано създава-
не на летателния апарат. 
Учените веднага оценили 
пoтeнциaла и ce зacтъп-
вaт зa нeя. Така, Сaбpинa 
cтaвa cтyдeнтĸa в yнивepcи-
тeтa, ĸъдeтo пo-ĸъcнo ce 
диплoмиpa c нaй-виcoĸитe 
oцeнĸи. Гeниaлнoтo мoмичe 
нямa бpaтя и cecтpи, имa 
пpиятeли, нo ниĸoгa нe e 
имaлa гaджe.

ИНТЕРФАКТОР
от MОNЕУ.BG

Чeшĸaтa  ĸoмпaния 
Ѕkоdа представи на авто-
салона в Шанхай първия си 
ĸoнцeпт c eлeĸтpичecĸo зaд-
вижвaнe. Πpoтoтипът нocи 
имeтo Vіѕіоn Е, а сepийнaтa 
вepcия нa мoдeлa щe бъдe 
гoтoвa и пoĸaзaнa пpeз 2019 
гoдинa. Oчaĸвa ce нoвaтa 
мaшинa дa ce пpoдaвa пoд 
имeтo Аrаtаn.

Ocнoвeн ĸoнĸypeнт нa 
eлeĸтpичecĸия ĸpocoyвъp, 
от компанията виждат в 

доста по-популярния Теѕlа 
Моdеl Х. 

Дължинaтa нa ĸoн -
цeптyaлния Vіѕіоn Е e 
4,64 мeтpa, шиpинaтa - 
1,92 мeтpa. Paзмepът нa 
ĸoлecнaтa бaзa e 2,8 мeтpa. 
Maшинaтa e пocтpoeнa въpxy 
cъщaтa плaтфopмa, ĸaĸтo и 
пpoтoтипът Vоlkѕwаgеn ІD 
соnсерt. 

Двигaтeлнaтa cиcтeмa ce 
cъcтoи oт двa eлeĸтpoмoтopa 
и  нoв  литийнo-йoнeн 
aĸyмyлaтop. Oбщaтa мoщ-
нocт нa cилoвия aгpeгaт e 
300 ĸoнcĸи cили. Aвтoнoмни-

ят пpoбeг нa eлeĸтpичecĸия 
ĸpocoyвъp e зaявeн нa нивo 
500 ĸилoмeтpa. Maĸcимaлнa 
cĸopocт - 180 ĸилoмeтpa в 
чac.

Vіѕіоn Е пoĸaзвa нaши-
тe нaмepeния в oблacттa 
нa eлeĸтpифиĸaциятa нa 
aвтoмoбилитe и paзви-
тиeтo нa дизaйнa нa нa-
шитe мoдeли, коментира 
гeнepaлният диpeĸтop нa 
Ѕkоdа Бepнxapд Maйep. Πo 
нeгoвитe дyми в мoдeлнaтa 
гaмa нa мapĸaтa ĸъм 2025 гo-
динa щe имa 4 eлeĸтpичecĸи 
aвтoмoбилa.

ШKОDА ПОКАЗА ПЪРВИЯ СИ 
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КРОСОУВЪР

ПОЯВИЛ ЛИ СЕ Е НОВИЯТ АЙНЩАЙН?
22 ГОДИШНО МОМИЧЕ ДАВА НАДЕЖДА НА АКАДЕМИЧНИЯ СВЯТ

В ИНТЕРНЕТ – ПЕТИЦИЯ СРЕЩУ БИЛДИНГА

http://econ.bg/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0-25-%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0_l.a_i.738954_at.12.html
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ИНТЕРФАКТОР
от INEWS.BG

Няма да се спираме на 
данните за това колко хора 
по света ако не редовно, 
то поне често прибягват 
до чашката с високограду-
сова напитка. Има страни, 
в които определено дос-
та се пие, сред които е и 

нашата, и такива, където 
преобладаващата част от 
населението клони към 
въздържателите.

Специално за всички 
онези, които си падат по 
вкуса на алкохола, но искат 
някак да избегнат отрица-
телните му въздействия, 
има приятна изненада. Тя 

е подготвяна от британски 
учен, който разработва 
синтетичен двойник на ал-
кохола. След него препилия 
гарантирано няма да бъде 
мъчен от махмурлук.

Идеята хрумнала на 
проф. Дейвид Нът от уни-
верситета в Бристол. Той 
си е поставил за цел в 

Алкохолът - в историятА! 
Готвят нещо по-добро

БРИТАНСКИ УЧЕН РАЗРАБОТВА СИНТЕТИЧЕН 
ДВОЙНИК НА ВИСОКОГРАДУСОВИТЕ НАПИТКИ

ИНТЕРФАКТОР
от ECONOMIC.BG

Създаването на реги-
онална електрическа въз-
душна мрежа, по-кратки 
пътувания, по-малко вред-
ни емисии и големи нама-
ления за клиентите. Това 
са част от основните идеи 
на Zunum Aero – стартъп, 
който дава заявка, че 
ще революционализира 
авиацията в следващи-
те години. Визията на 
иновативната компания 
явно звучи печелившо, 
защото ключовите играчи 
в сферата Boeing и JetBlue 
анонсираха, че ще финан-
сират идеите на прохож-

дащата организация. 
Инженерите на Zunum 

Aero вече работят върху 
летателни апарати, които 
се очаква да превозват 
между 10 и 50 пасажери 
на разстояния от порядъ-
ка до 1 000 мили, пише 
Business Insider. Летател-
ните машини ще бъдат 
снабдени с вградена бате-
рия, но за да са сигурни, 
че ще могат да изминат 

Повечето хора прите-
жават три главни линии, но 
тяхната дължина, дълбо-
чина, издаденост и количе-
ство зависят от гените. Все 
пак срещат се и хора само 
с една доминантна гънка на 
дланта. Всъщност точният 
процент на подобни случаи 
е 3.3.

Според традиционната 
наука, линиите на дланта 
изобщо не говорят за съд-
бата, любовта, дълголетие-
то. Понякога обаче говорят 
за наличието на болести 
- синдром на Даун, фетален 
алкохолен синдром, синд-
ром на Търнър и вродена 
рубеола.

ИНТЕРФАКТОР
От ECONOMIC.BG

Ако изпуснете теле-
фона си и повърхността 
му се нарани, имате две 
опции. Едната е да го 
дадете за ремонт, друга-
та - да го смените с ново 
устройство. Учените от 
Калифорнийския универ-
ситет обаче са открили 
и трети вариант. Нов вид 
материал ще реагира на 
нараняванията по същия 
начин, както човешката 
кожа има функцията да се 
самовъзстановява. 

Досега са извършени 
няколко теста, като ре-
зултатите показват, че 
дори 50% от покритието 
да бъде унищожено, ще са 
необходими едва 24 часа, 
за да се възстанови то до 
първоначалния си вид. 
Това коментира Чао Уанг, 

ръководител на изследо-
вателския екип, цитиран 
от Business Insider. 

Иновативното веще-

ство е изградено от йонна 
сол и специален полимер, 
позволяващ разтягане 
до 50 пъти в сравнение 
с първоначалните раз-
мери. В съединението, 
изграждащо материала, 
има особен вид химическа 
връзка, при която, след 

ИНТЕРФАКТОР
от ECONOMIC.BG

Нов модел слънчеви 
батерии, предназначени за 
монтаж на покриви  пред-
стави неотдавна амери-
канският производител 
на електрически автомо-
били Tesla Motors. Чрез 
Powerwall 2.0 получената 
от слънцето електроенер-
гия се натрупва, превръ-
щайки се в средство за 
ефективно осветление и 
отопление на къщата. По-
крития вече са налични в 
четири дизайна: стъклени и 
шистови плочки, керемиди, 
текстурирано стъкло. Ино-
вацията стана възможна 
след започналото сливане 
на Tesla Motors и енергий-
ната компания SolarCity, 

което, около 85% от ак-
ционерите, към момента, 
са одобрили, а очакването 
е процесът да приключи 
скоро.

Все още не е ясно точно 
колко ще струва иноватив-
ният продукт за дома, но 
първоначалните индикации 
са добри за потребителите. 

С т о й н о с т т а  щ е  е 
по-малка отколкото на 
обикновен покрив, комен-
тира създателят на Tesla 
Илън Мъск. При това, без 
да се взема пред вид стой-
ността на електроенер-
гията. Два пъти по-дълъг 
живот е друг плюс на новия 
соларен покрив, в сравне-
ние с класическия. Продаж-
бите се очаква да започнат 
още тази година.  

нараняване йоните и по-
ляризираните молекули 
реагират и се насочват 
едни към други, за да се 

свържат отново в едно 
цяло. 

По думите на Чао Уанг, 
постижението е револю-
ционно, тъй като той и еки-
път му са първите, изобре-
тили самовъзстановяващ 
се материал,  способен да 
провежда електричество. 

ТЕЛЕФОНИ ЩЕ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ ОТ 
ДРАСКОТИНИ, КАТО ЧОВЕШКАТА КОЖА

До момента има подобни 
полимери, но не и със 
същата функция, което 
пък ги прави неприложими 
за дисплеи. Причината е, 
че повечето съвременни 
екрани имат електрическа 
решетка, която дава въз-
можност да се отправят 
команди чрез допир, тъй 
наречените touchscreen. 

Новият полимер ще 
намери приложение в из-
работката на екрани за 
мобилни устройства и 
батерии, осигурявайки 
им по-дълъг живот. Това, 
от своя страна, ще мини-
мизира потребителските 
разходи за ремонтни дей-
ности вследствие на уда-
ри и наранявания. Според 
изследователите от Кали-
форнийския университет, 
материалът ще може да 
се внедри в масова упо-
треба до 2020 година. 

НЕ ЗА СЪДБА, А ЗА 
БОЛЕСТИ МОГАТ ДА 
ГОВОРЯТ ГЪНКИТЕ НА
ДЛАНТА

ИНТЕРФАКТОР
от INEWS.BG  

Х и р о -
м а н т и я т а 
е известна 
като знание 
за гадаене 
на характе-
ра и съдбата 
по линиите, 
ф о р м а т а , 
гол е м и н а -
та и особе-
ностите на 
човешките 
длани. Предполага се, че 
тази система на тълкуване 
е възникнала в Индия и 
датира най-малко от преди 
5000 години. Много хора и 
днес обаче гледат на нея 
сериозно.

Но мистерията вече е 
разбулена! Учени уста-
новиха, че специфичните 
браздички се оформят още 
в майчината утроба, през 
дванадесетата седмица от 
бременността и имат много 
важна функция, макар не 
свързана със съдбата. С 
тяхна помощ дланите се 
свиват по-добре и човек 
става по-сръчен при бора-
венето с предмети.

РЕВОЛЮЦИОНАЛИЗИРАТ АВИАЦИЯТА 
С  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ САМОЛЕТИ

безаварийно цялото раз-
стояние от точка А до 
точка Б, конструкторите 
предвиждат монтирането 
и на класически двигател. 
Прогнозите на Zunum Aero 
са, че с техните самолети 
вредните емисии ще може 
да се редуцират със 75%. 

Идеята е самолетите 
да използват множество 
малки регионални летища 
и по този начин да са мак-

симално удобни за клиен-
тите, които в момента са 
принудени да прекарват 
часове наред в очакване 
на полети до най-близ-
ките големи летища. От 
компанията обещават и 
значително по-евтини би-
лети, което обосновават с 
ниските разходи за гориво. 

Очаква се хибридните 
самолети да влязат в упо-
треба до 2020 година. 

близко бъдеще разработка-
та му, наречена АлкоСинт, 
да бъде готова за пазара. 
Синтетичният алкохол ще 
прави хората бъбриви и ве-
сели, без да залитат и стра-
дат от главоболие, когато 
прекалят с количеството.  

JETBLUE И BOEING 
ЩЕ ИНВЕСТИРАТ В 

РАЗРАБОТВАЩАТА ГИ 
ИНОВАТИВНА КОМПАНИЯ

РЕГЕНЕРАЦИИ ЩЕ СА ВЪЗМОЖНИ ДОРИ 
ПРИ 50% УНИЩОЖАВАНЕ НА ПОКРИТИЕТО

TESLA MOTORS ПРЕДСТАВЯ 
ПО-ЕВТИН СОЛАРЕН 

ПОКРИВ ОТ ОБИКНОВЕНИЯ

http://inews.bg/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8_l.al_ai.358928.html
http://inews.bg/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8_l.al_ai.358928.html
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Весела ТОДОРОВА
в. ХАСКОВСКА МАРИЦА

25 тютюневи склада 
и 40 манипулационни са-
лона е имало в Хасково в 
началото на миналия век. 
При население от 30000 
души, близо 7000 са били 
тютюноработници. Почти 

не е имало семейство без 
работник в складовете.  
Любопитните факти нау-
чаваме от луксозния дву-
езичен албум “Тютюневи-
те складове на Хасково 
/1884-1944/”, представен 
неотдавна в Регионал-
ния исторически музей.  
Идеята ни бе да покажем 
историята на тютюневата 
индустрия в Хасково в 
снимки и факти. Градът 
е бил сред най-големите 
тютюнопреработващи 
центрове в България по 
онова време. Построе-
ните с барокови фасади, 
кантори и къщи на тю-
тюнотърговците проме-
нят града и му придават 
модерен за това време 
европейски облик, разказа 
авторът – д-р Красимира 
Узунова, главен уредник 
в отдел “Нова история”.  
За разлика от страна-
та, където след Първата 
световна война настъпва 
стопанска разруха и на-
ционална криза, Хасково 
процъфтява. Тютюневата 
индустрия е печеливша, 
развива се много бър-
зо, строят се складове-
те и манипулационните 
салони, банките отварят 
клонове, поясни Узунова. 
Хасково си съперничи 
с Пловдив по брой на 
складовете и размах на 
дейността. В Пловдив 
всичко е концентрира-
но на едно място – т. н. 
Тютюнев град. Хасково 
пък, всъщност целият е 
като един тютюнев град. 

Складовете са навсякъде, 
разказа главният уредник.  
Началото на хасковската 
тютюнева индустрия е в 
далечната 1884 година. 
Тогава местните търго-
вци братя Пулеви отварят 
първата тютюнева къща 
в града. Не след дълго те 
разширяват дейността си и 

с първите цигари, с марка 
“Петел”. Производството е 
ръчно, състои се от 4-5 ха-
вана за рязане на тютюн, 
поставени в едната част 
на помещението. В дру-
гата – няколко работника 
пълнят книжните бобини и 
опаковат готовите папиро-
си. През 1904 година, Бра-
тя Пулеви модернизират 
производството с машини.  
Привлечени от възмож-
ностите за печалби, още в 
края на 19 век към Хасково 
се насочват 
чужди търгов-
ски фирми.  
Бурното раз-
в и т и е  н а 
тютюневата 
и н д у с т р и я 
засилва кон-
к у р е н ц и я -
та. За да се 
контролира 
търговията в 
страната и да 
се гарантират 
печалбите за 
вече създаде-
ните до 1909 
г.  фабрики, 
пловдивски-
ят търговец 
Карло Вака-
ро създава 
“Картелът”.  
В годините 
на Първата световна вой-
на, тютюнът е една от 
най-търгуваните стоки в 
Европа. Хасковските скла-
дове работят под пълна 
пара и цялата продукция 
от качествен ориентал-
ски тютюн светкавично 

се продава на вътреш-
ните и външните паза-
ри. По-голямата част от 
произведените цигари е 
предназначена за фронта.  
През 1919 г. в Хасково се 
създава монополистично 
обединение – Консорциум 
за тютюн. В него участват 
крупни фирми и износите-
ли. Все повече български 
и чужди търговски фирми 
откриват в града клоно-
ве. Свое производство 
установяват и големите 
тютюнотърговци Крум Ча-

прашиков, 
Дончо Па-
лавеев и 
Д и м и т ъ р 
К у д о г л у. 
След вой-
ната в Хас-
ково започ-
ва дейност 
Акционер-
ното дру-
ж е с т в о 
“ Б а н к а 
н а  т ю -
тюнопро -
изводите-
лите”. 

З а -
с л у ж е н о 
място във 

фотоалбума намира и ли-
чността на крупния тър-
говец Георги Чалбуров – 
тракийски бежанец, пред-
седател на Тракийската 
организация в Хасково, 
.През годините той да-
рява средства за благоу-
строяването на Хасково 
и е благодетел на сиро-
питалища и женски бла-
готворителни дружества. 
Бил е народен предста-
вител в два парламента. 
От красивите складове, 

които дават нов облик на 
Хасково преди век, към 
настоящия момент са ос-
танали единици. Това са 
сградите на хотел “Тра-
кия”, ресторант “Орфей”, 
“Егоист”, “Марса”, пазар 
“Лачев”, на улица “Геор-

ТЮТЮНЕВАТА ИСТОРИЯ НА ХАСКОВО 
СЪБРА В АЛБУМ ИСТОРИЧЕСКИЯТ МУЗЕЙ

БРАТЯ ПУЛЕВИ ПЪРВИ ПРАВЯТ МЕСТНИ ПАПИРОСИ, С МАРКА “ПЕТЕЛ”

С 25 тютюневи склада и 40 манипулационни 
салона, тютюнопроизводството в началото на 
миналия век процъфтява. Историята на индустри-
ята, променила облика на Хасково, е представена 
в луксозен двуезичен фотоалбум

Корицата на албума „Тютюневите складове на Хасково” 

ги Кирков”, на бул. “Бъл-
гария” срещу промиш-
ления пазар над реката, 
за който имаше идея да 
бъде преустроен в музей...  
Може би не всички зна-
ят, че някогашното кино 
“Септември” също е било 
тютюнев склад. 

В края на 20-те годи-
ни, търговията навлиза в 
криза. Част от местните 
тютюнотърговци прекра-
тяват дейността си или 
променят предназначе-
нието на сградите. Тър-
говците Ковачеви преус-
тройват построения от тях 
тютюнев склад в модерен 
кинотеатър “Одеон”, в 
който, освен прожекции 
на филми, се провеждат 
и големи събрания на 
различни политически и 
стопански организации. В 
годините на социализма 
киното е преименувано на 
“Септември”, а в началото 
на 80-те разрушено, зара-
ди строежа на голям Пар-
тиен дом. За по-младите 
е необходимо да уточним, 
че сега на това място се 
намира Бизнес центърът. 
Направихме този албум, 
водени от желанието да 
спечелим повече прияте-
ли за музея и за Хасково, 
каза още д-р Красимира 
Узунова. Болшинството от 
снимките са част от фонда 
на музея, малка част има 
от архиви. Графичният 
дизайн на фотоалбума е 
дело на Галина Христова, 
уредник в отдел “Нова 
история”. Преводът на 
английски е на Веселина 
Узунова. Това е второто 
луксозно двуезично изда-
ние на музея, след албума 

за прочутата цигуларка 
Недялка Симеонова, кой-
то излезе в навечерието 
на 2 декември. Минала-
та година се чества 115 
години от рождението на 
знаменитата хасковска 
музикантка.

Папироси „Петел”, произведени през 1906 г. във фабриката 
на Братя Пулеви. От колекцията на Димитър Георгиев

На 20 април 
1876 г. /2 май по нов 
стил/ в България 
избухва Априлското 
въстание – вик за 
свобода, отекнал 
в цяла Европа. Бу-
ната е потушена в 
кръв. Но показва, 
че довчерашният 
роб вече е с нов дух. 
Че за свободата е 
готов на много. Във 
въстанието има ге-
роизъм, саможерт-
ва, величие. Има 
подвизи и неудобни 
истини. Също – слу-
чаи, предизвикващи 
съжаление с края 
си. Такава е „Ло-
ената афера” във 
Враца, с участни-
ци Мито Цветков и 
Иваница Данчев. 

Тъй като пари 
за оръжие нямало, 
а подготовката на въстание-
то във Врачанския револю-
ционен окръг изоставала, 
членът на местния комитет 
Мито Цветков дал идея от 
турски кланици да се купят 
на кредит лой и пастърма, 

да се продадат и с парите 
да се осигури оръжие. По-
мощник-апостолът Стоян 
Заимов одобрил. Според 
едни източници Иваница 
Данчев, по-късно четник в 
Ботевата чета, бил опреде-
лен да извърши сделката, а 
Мито ставал гарант. Според 
Захари Стоянов и Стефана-
ки Совов, също четник на 
Ботев, аферата извършил 
сам Цветков. 

Но какво станало?  
„Купи се пастърма от 

Младен Скачоков и от един 
турчин – хаджи Арап, на 
версия, които Мито Цвет-
ков закара и продаде в 
Румъния, и внесъл парите 
в Централния комитет за 
купуване на оръжие“, пише 
Савов. 

Презумпцията, вероятно 
била, в суматохата около 
въстанието на кредитори-
те да не им е до пари, а 
след успеха да се намери 
някакъв изход. Пренесли 
стоката в Румъния, прода-
ли я за 13 000 лв., с които 
закупили пушки. Наетите 
да ги прекарат през Дунав 
лодкари, обаче се уплашили 
и не пожелали да тръгнат. 
Затова скрили пушките там, 

В ИМЕТО НА СВОБОДАТА

а по-късно с тях се въоръ-
жили четниците на Христо 
Ботев, сред които Данчев и 
Цветков. При Милин Камък 
двамата, в различни дни, са 
заловени и съдени. Първият 
е изпратен на заточение в 

Мала Азия, вторият – във 
Видинския затвор. Там до-
чаква свободата, донесла 
му още по-нерадостна съд-
ба. За нея другарят на Мито 
- Стефанаки Савов пише: 

„След като биде осво-
боден от затвора, той се 
върна във Враца уж да се 
наслаждава и той на сво-
бодата, обаче не биде за 
дълго. Яви се Младен Ска-
чоков, от когото беше взета 
част от лойта и пастърмата, 
закарани в Румъния. Даде 
го в съд, осъди го и понеже 
никой не се погрижи да се 
съберат пари и изплати този 
дълг, продаде му се къщата 
и той остана на улицата. 
Това, разбира се, го дотол-
кова огорчи и повлия много 
зле върху него, поболя се и 
почина...Така свърши Мито, 
който даде всичко за Бъл-
гария.“

Поборникът без късмет 
умира на 15 май 1881 г. във 
Враца, сам, беден, забравен 
от всички. 

Към Иваница Данчев 
съдбата е по-благосклонна. 
След Освобождението ста-
ва съдия и работи в Тутра-
кан, Шумен, Варна. Умира 
на 1 октомври 1912 г.  

Иваница Данчев

Мито Цветков

ЛОЕНАТА АФЕРА И ИСТОРИЯТА 
НА ДВАМА ПАТРИОТИ
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СПОРТФАКТОР

„Адидас” използва мо-
дерни технологии за 3D 
принтиране в създаване-
то на някои от спортните си 
обувки. Германският про-
изводител вече работи над 
нов впечатляващ модел, 
който се казва Futurecraft 
4D. Това е първата обувка 
досега, която използва уни-
калния Digital Light Synthesis 
процес. В „Адидас” смя-
тат, че тази иновация ще 
предизвика истинска рево-
люция в начина, по който 
се произвеждат обувки в 
световен мащаб. Новият 

СПОРТ
ФАКТОР

Голям успех 
постигна бъл-
гарският нацио-
нален отбор по 
спортна аеро-
бика в Япония. 
На най-силната 
Световна купа 
за годината – 
Сузуки, тимът 
в състав: Ти-
хомир Баротев 
от хасковския 
клуб “Виолена” 
и четворка от 
„АМД” - Пловдив – Ан-
на-Мария Стоилова, Ан-
тонио Папазов, Ивелина 
Лукаки и хасковлийката 
Дарина Пашова,спечели 
бронзов медал, сред неве-
роятна конкуренция.

 От 15 нации, нашите 
момичета и момчета из-
превариха 12. Пред тях за-
станаха само Китай и Ви-
етнам. В индивидуалната 
надпревара след влизане 
на финалите, Тихомир Ба-

Ясен ДИМОВ
Четири медала спече-

лиха бойци на хасковския 
клуб “Торнадо” от Държав-

СПОРТФАКТОР
от INEWS.BG

БФС ще получи 1 ми-
лион евро бонус от УЕФА 
заради добрите финансо-
ви резултати на европей-
ската централа и най-вече 
–заради печалбата от 
европейското първенство 
във Франция, миналата 
година. Според послед-
ния финансов отчет на 
Европейската централа, 
печалбата на първен-
ството е 847 милиона 
евро, а това е близо с 500 
милиона повече от тази 
за шампионата в Полша 

и Украйна през 
2012 година. 
Организация-
та е струвала 
595 милиона 
евро, а общи-
те приходи са 
1,92 милиар-
да. 1 милиард 
от тях идват от 
телевизионни 
права. Титлата 
на Португалия 
е донесла 25,5 
милиона евро 
за тяхната фе-
дерация.

Заради невероятните 
резултати всяка една от 

55-те страни, които чле-
нуват в УЕФА, прибира 
по 1 милион евро като 

бонус. Общо приходите 
от телевизионни права са 
на стойност 3 милиарда 

1 МИЛИОН ЕВРО ПАРИЧНА ИНЖЕКЦИЯ ЗА БФС ОТ УЕФА
БОНУСЪТ - ЗАРАДИ ОТЛИЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ОТ ЕВРО 2016

евро, като в тях са вклю-
чени и тези за евротурни-
рите. 9,7 милиона евро 
са стрували пътуванията, 
хотелите и дневните на 
членовете на изпълкома 
на УЕФА, сред които е и 
президентът на БФС Бо-
рислав Михайлов.

Съобщението за до-
брите финансови резул-
тати на УЕФА идва, след 
като ФИФА обяви, че е 
на загуба от 369 милиона 
долара за финансовата 
2016 година. Причините 
за това са разходите за 
юристи, които са нарас-
нали от 20,2 милиона 

долара на 50 милиона, 
заради непрекъснатите 
скандали за корупция и 
въвеждането на счетовод-
ния стандарт IFRS15. Той 
отчита бизнесмодела на 
организацията за 4-годи-
шен цикъл. Според ФИФА 
този модел ще доведе 
до печалба от 1 милиард 
долара през 2018 година, 
когато е световното пър-
венство в Русия, но се 
очаква нова загуба през 
2017 година. За първи път 
става ясно, че Джани Ин-
фантино получава запла-
та от 1,1 милиона долара 
като президент на ФИФА.

СПОРТФАКТОР
от SPORTA.BG  

Руската тенисистка 
Мария Шарапова е една 
от странните личности в 
света на спорта. Мнозина 
твърдят, че не поддържа 

ЧЕТИРИ МЕДАЛА ЗА КАРАТЕКИТЕ 
НА “ТОРНАДО”  

ното пър-
в е н с т в о 
по карате 
за  деца , 
м ъ ж е  и 
жени в Ал-
бена. 

На пър-
венството 
в морския 
курорт участваха 280 състе-
затели от 26 клуба от цяла-
та страна. От “Торнадо” на 
татамито излязоха седем 
състезатели.

Шампион на кумите, при 
мъжете до 67 кг. стана Стан-
чо Станчев, а Богдан Бонев 
-вицешампион на ката.

Вицешампионски титли 
на кумите, при момичетата 

до 10 г. завоюваха Кристина 
Петкова и Анелия Мерджа-
нова. Двете мериха умения 
в категориите 30 и 37 кг.  

Останалите състезате-
ли от клуба Ерен Ахмед, 
Митко Ангелов и Алтай Али 
също се представиха до-
стойно, но липса на опит и 
самочувствие им попречиха 
да стигнат до медали.

никакви приятелства сред 
колежките си и страни от 
останалите. Оказва се оба-
че, че комуникацията е 
трудна и в любовния жи-
вот на красивата рускиня. 
Въпреки, че има няколко 

НАЦИОНАЛИТЕ ПО СПОРТНА 
АЕРОБИКА С БРОНЗ ОТ ЯПОНИЯ

ротев се класира 
7-ми.

Успехът силно 
стимулира отбо-
ра, който ще се 
бори за престиж-
но класиране и за 
Световната купа 
в  Португалия , 
през май, после 
и на Европейско-
то първенство в 
Италия през сеп-
тември.

метод поз-
волява да 
се достиг-
не напълно 
р а з л и ч е н 
производ -
ствен ма -
щаб, пре -
даде Engadget.

Futurecraft 4D е футу-
ристичен модел, който има 
коренно различна под-
метка, в сравнение със 
своите предшественици. 
Производството на обув-
ките става с уникален ме-
тод, съчетаващ светлинни 
лъчи и специална светлина. 
Трябва да отбележим, че 

Futurecraft 
4D предста-
вляват само 
концепция 
и  з а с е г а 
н я м а  д а 
се прода -
ват масово 
на пазара. 
Обувките са 
създадени 
с целта да 
демонстри-

рат предимствата на Digital 
Light Synthesis процеса и да 
покажат какво е бъдещето 
на индустрията.

Официалните данни 
на Аdidas разкриват, че ще 
бъдат произведени само 
300 бройки на Futurecraft 
4D. Aко малцината, кои-
то имат възможността да 
се сдобият с обувките ги 
харесат, Adidas са готови 
да създадат още 10 хил. 
чифта до края на годината. 
Независимо от успеха на 
Futurecraft 4D, германският 
производител ще започ-
не да използва все пове-
че Digital Light Synthesis 
технологията. Очаква се до 
края на 2018 г. с този процес 
да бъдат създадени над 
100 хил. спортни обувки.

ADIDAS FUTURECRAFT 4D 
БЪДЕЩЕТО НА ПРИНТИРАНИТЕ
СПОРТНИ ОБУВКИ

ШАРАПОВА ИСКА СИЛЕН МЪЖ 
ДО СЕБЕ СИ

сериозни връзки зад гърба 
си, последната от които - с 
Григор Димитров, Шара-
пова е сама вече почти 2 
години.

По този повод тя напра-
ви неотдавна лаконичен 
коментар, с който разби  
мъжете в живота си: Не съм 

намерила точния за мен чо-
век. Мъжете се страхуват от 
мен! Искам до себе си мъж 
със собствено мнение. Мъж 
със собствен живот, който 
се чувства добре в кожата 
си, отсече Маша.

СТРАХУВАТ СЕ ОТ МЕН, ПРИЗНА РУСКАТА ФУРИЯ

В СЪСТАВА - ТИХОМИР БАРОТЕВ ОТ „ВИОЛЕНА” И 
ХАСКОВЛИЙКАТА В „АМД” - ПЛОВДИВ ДАРИНА ПАШОВА

http://www.digital.bg/hi-tec-sa-smart-obuvki-s-bluetooth-koito-vibrirat-i-poddarzhat-google-maps-article526502.html
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АРТФАКТОР
На 11 май в Киев млада-

та надежда на родната сце-
на Кристиан Костов  пред-
ставя българската песен 
на „Евровизия” - Beautiful 
Mess. Надеждите са с нея 

талантливият изпълнител 
да се пребори за място 
сред първите в конкурса.

Клипът е дело на ре-
жисьора Люси Иларио-
нов. Оператор е Андрей 
Андреев. И с двамата Крис 
се среща на снимачната 
площадка за втори път след 
проекта „Вдигам Level“. Ка-
дрите са доста изчистени, 
играят визуално с бялото и 
черното, показвайки любо-
вта като оцеляване. Сним-

АРТФАКТОР

24-то място в прес-
тижния международен 
конкурс 2017 Sony World 
Photography Awards зае 
неотдавна фотография-
та „Стара река“ на Иван 

Радост за любителите 
на култовата хард рок група 
„Дийп Пърпъл”!  Дваде-
сети поред албум издаде 
бандата този месец. Наре-
чен е Infinite (Безкраен), а 
фенове го определят като 
силен, цялостно замислен 
и завършен, може би мал-
ко по-добър от предиш-
ния Now What?!,  пожънал 
голям успех в Европа. Като 
него и Infinite е записан в 
студио в Нешвил, Тенеси, 
а за продуцент и този път е 
избран Боб Езрин, човекът, 
стоящ зад успехите на Лу 

ЛЕГЕНДАТА DEEP PURPLE 
С НОВ АЛБУМ – INFINITE

баните.
Д о н  Е й р и   ( с л е д 

Rainbow) е перфектен, а 
соло китаристът Стийв Морз 
сякаш нарочно е скрит на 
заден план в този албум.

За разнообразието до-
принася завладяващото 
парче “The Surprising” в ри-
тъма на боса нова, игриво-
то Hip Boots, но персона-
лен фаворит е Get Me Outta 

H e r e ,  в 
ч и е -
т о  м о -
н у м е н -
т а л н о 
звучене 
с е  ус е -
щ а  м и -
н а л о т о 
величие 
на Deep 
Purple.

СТИСКАМЕ ПАЛЦИ 
НА КРИС НА 11 МАЙ

ките са продължили повече 
от 20 часа, с участие на 35 
момичета и момчета. Вклю-
чен е и автентичен кукер.

За да бъде предва-
рително популяризирана 
Beautiful Mess, Кристиан 

Костов и екипът 
направиха голямо 
турне.  Първата 
спирка бе Лондон 
– Великобритания, 
където  групата 
отново се върна 
след представяне 
в Тел Авив. При-

чина бе включването, като 
специален гост, в големия 
концерт на „Фондацията“ и 
„Щурците“ в зала Clapham 
Grand, пред 2000 души от 
българската общност. До 
средата на месеца промо 
обиколката продължи в 
Амстердам и Мадрид.

Клипът може да гледате 
на адрес: www.youtube.com/
watch?v=OCZjiCqEaog или 
на страницата във Фейсбук 
на вестник „Фактор ПИМ”. 

БЪЛГАРСКИ КАДЪР Е СРЕД 25-ТЕ 
НАЙ-ДОБРИ В КОНКУРСА НА
SONY WORLD PHOTOGRAPHY 

ФАКТОР

Първите кадри 
от най-новата се-
рия в поредицата 
„М еждузвездни 
войни“ се появиха на ек-
ран само преди няколко 
дни. Трейлърът и постерът 
на „Последните джедаи”, 
както е наречен епизодът, 
бяха представени на специ-
ално събитие в град Орлан-
до – Флорида. На промоция-
та Star Wars Celebration при-
състваха актьорите и екипът, 
показаните кадри екзалти-

раха феновете на сагата в 
интернет – пространството. 
Очакванията са „Междуз-
вездни войни: Последните 
джедаи” да се превърне в 
киносъбитие на годината, 
макар премиерата да е в 
самия й край. За широката 
публика лентата тръгва на 
15 декември на 3D, IMAX 
3D и 4DX.

Хитът на книжния пазар 
„Зад затворените врати” 
е добро предложение за 
почитателите на семейната 
драма. Може да се добави 
– напрегнатата семейна 
драма. Книгата е бестсе-
лър на The Bookseller, New 
York Times, USA Today и 
Amazon, най-добър три-
лър за 2016 г. на iBooks.
Правата за издаването й 
са продадени е в 33 дър-
жави, купени са и за фил-
миране – от Stone Village 
Productions. 

Но, за какво иде реч 
между кориците? Джак и 
Грейс са идеалната двойка: 

ЗАД ЗАТВОРЕНИТЕ ВРАТИ: ПЕРФЕКТНО 
СЕМЕЙСТВО ИЛИ ПЕРФЕКТНА ЛЪЖА? 

той е красив и преуспял, тя  
- стилна и артистична. До-
като Джак води нашумели 
дела за домашно насилие 
и печели общественото 
възхищение, Грейс запълва 
времето си с рисуване, гра-
динарство и организиране 
на партита в изискания им 
дом. Двамата са толкова 
влюбени, толкова грижовни 
към страдащата от синдро-
ма на Даун по-малка сестра 
на Грейс, че е невъзможно 
да не ги харесаш. Затова 
всички искат да ги познават 
и най-вече – да опознаят 
тайнствената Грейс. Това 
обаче се оказва невъзмож-

но. Защото тя и Джак са бук-
вално неразделни. Може би 
това е истинската любов, но 
все пак изглежда странно, 
че тя не работи, няма личен 
имейл и мобилен телефон, 
не ходи никъде без съпруга 
си. И защо на прозорците 
на спалнята им има ре-
шетки? Какво крият Джак 
и Грейс зад затворените 
врати на дома си?

•  Издател: Хермес. 
Преводач: Гриша Атанасов

• Година на издаване в 
България: 2017

• Брой на страници: 272
• Корици: меки
• Корична цена:14.95 лв.

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И УВАЖЕНИЕ КЪМ ФЕНОВЕТЕ 
В ДВАДЕСЕТАТА ТАВА НА РОКДИНОЗАВРИТЕ

Рийд, Алис Купър, Пинк 
Флойд. Подредбата на 10-
те парчетата е перфектна, 
а въвеждащото Time for 
Bedlam дава опорната точ-
ка на албума – наблягане на 
прогресив или, както още е 
известен - симфоничен рок. 
Ако затворите очи по време 
на дългата оркестрация в 
средата на Bedlam, може за 
момент да ви се стори, че 
слушате Kansas с Кен Хен-
сли на кийборда, сравняват 
музикални спецове.

С р ед н ата  въ з р а с т 
на Deep Purple днес е 68 

години, но отвъд дивия ен-
тусиазъм и настръхващата 
енергия, които струяха от 
музиката им отпреди 45 г., са 
останали небивал професио-
нализъм и голямо уважение 
към верните фенове. Иън 
Гилън преди време призна: 
„Ако сега вдигна високите 
тонове на Sweet Child in 
Time, ще умра на сцената“. 
В Infinite обаче той се раздава 
изцяло и се справя отлично.

Същото може да се каже 
и за Иън Пейс, който въпре-
ки преживения неотдавна 
инфаркт блъска яко бара-

ПРЕДСТАВИХА В 
ОРЛАНДО НОВИТЕ 
„МЕЖДУЗВЕЗДНИ 
 ВОЙНИ”

Миладинов. За да стигне 
дотам, кадърът бе обявен 
за най-добър в Национа-
лен конкурс на България, 
явяващ се предварителен 
етап.

Снимката е направена 
в началото на октомври 

миналата година, когато 
природата е най-щедра 
в багрите. Пейзажът е от 
резервата „Старата река”, 
създаден да съхрани ди-
вата природа в Балкана. 
Мястото е непокътнато, 
със все още срещащи 

се мечки, 
въ л ц и  и 
благород-
ни елени.

Р о -
ден и из-
раснал в 
С о ф и я , 
Иван Ми-
л а д и н о в 
10 години 
и з у ч а в а 
биология, 
преди да 
се увлече 
п о  п е й -
з а ж н а т а 

фотография, през 2008 
г. Скоро открива, че това 
е призванието му и се 
посвещава на него, пише 
Hicomm.

Sony World Photography 
е най-големият фотограф-
ски конкурс в света, а 
Националните награди са 
глобална програма, отво-
рена за фотографи с раз-
лични способности. Тя има 
за цел да открие най-до-
брата снимка, направена 
от местен фотограф в 65 
страни. 

Условията на конкур-
са могат да се видят на 
https://www.worldphoto.org. 
А, ако и сред читателите 
на „Фактор” има фотогра-
фи, изкушени да участват 
в някоя от категориите – 
надпреварата за 2018 г. 
започва на 1 юни. 

http://www.youtube.com/watch?v=OCZjiCqEaog
http://www.youtube.com/watch?v=OCZjiCqEaog
https://www.worldphoto.org
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ХИРОМАНТИЯСИСТЕМНО 
НАБЛЮДЕНИЕ
НАД ДЕЙНОСТ

НИГЕРИЙСКА ПОП 
ПЕВИЦА, 

„ПАРАДАЙС“

РОМАН ОТ ПЕР 
ЛАГЕРКВИСТ

ИЗРАЕЛСКИ
АВТОМАТИ

ДУХОВ МУЗ. 
ИНСТРУМЕНТ

МЕСЕСТ КОРЕН

ПРОСПЕРИРАЩ 
МЛАД 

БИЗНЕСМЕН

ХАЙДУШКА 
ДРУЖИНА

УМИВАЛНИК

СТРУНЕН МУЗ.
ИНСТРУМЕНТ

АВСТРАЛИЙСКИ 
АКТЬОР, „ТРОЯ“

ЕДНОЦИФРЕНО 
ЧИСЛО

ЮЖНОКОРЕЙСКИ 
АВТОМОБИЛИ

ДЪРЖАВА В ИЗ-
ТОЧНА АФРИКА

ТУРИСТИЧЕ-
СКА БАЗА В 
ПЛАНИНА

ПРОИЗХОД

ГРАДИНСКА
ПЛОЩ

СТЕПЕН НА
ЖИЗНЕНОСТ

СБОРНИК
ГЕОГРАФСКИ 

КАРТИ

ПСЕВДОНИМ
НА ЛЮДМИЛ

СТОЯНОВ

ЯД, ЯРОСТ

НАША
ПОПФОЛК 
ПЕВИЦА,

„ИЗНЕНАДА“

ФРЕНСКИ ФУТБ. 
ТИМ, ОСН. 1901 Г.

СЛАВА, УСПЕХ
(ПРЕН.)

КРЯСЪК, 
ПИСЪК

МАРКА НАШИ 
ЦИГАРИ

МОДЕЛ 
НА „РЕНО“

МИНИСТЪР-
ПРЕДСЕДАТЕЛ

СТОЛИЦАТА
НА ВЕНЕЦУЕЛА

МУЗИКАЛНА 
НОТА

ВЪРТЯЩ СЕ 
МАШИНЕН 
ЕЛЕМЕНТ

ОТВЕСНА 
ЛИНИЯ В ТАБ-

ЛИЦА
ПО-ГОЛЯМА 

СЕСТРА

ПОЕМА ОТ БЛАГА 
ДИМИТРОВА

БАНКОВИ 
ЦЕННИ КНИЖА

ГРАД В ЗАП. 
ГЕРМАНИЯ, 

БАЛНЕОЛЕЧЕБЕН 
КУРОРТ

ФРЕНСКА ПИСА-
ТЕЛКА

ГРАД В ЮГОЗА-
ПАДНА ФРАНЦИЯ
ФРЕНСКИ ФУТБО-

ЛИСТ, ЕШ-2000

Тÿ ñåãà ñè îòèâà,
îщå äíåñ ñè îòèâà.
Тàçè ðîклÿ å òъмíà è òàкà é îòèâà.
 
Тÿ å мàлкà è хèòðà - íà лèñèчкà пðèлèчà,
íî кàкâî äà íàпðàâÿ, кàòî пàк мå îáèчà.
 
еòî, òèх è ðàçумåí, пðèáлèжàâà ñå кðàÿ
è къäå щå îòèäå,
àç íå çíàÿ, íå çíàÿ.
 
пðè кîãî щå îòèäå â òåçè íîщè ñòуäåíè.
Тÿ щå мèñлè çà мåíå,
щå ñè ñпîмíÿ çà мåíå.
 

и çàщî åäíà âåчåð
íàé-ñлучàéíî мè хðумíà
äà ÿ ñпðà è пîчíå люáîâòà íåðàçумíà?
 
Тÿ ñåãà ñè îòèâà è пîчòè å ñпîкîéíà.
Тÿ å мàлкà è ãðåшíà,
òÿ å мàлкà è ñòðîéíà.
 
и çàщî àç íå мîãà äà ÿ ñпðà. и íå èñкàм.
еäèí âлàкîâ ñèãíàл кàòî ãлàðуñîâ пèñък...
 
с íåÿ âåñåл лè áÿх,
íåпîхâàòåí лè,
чèñò лè?

Зíàÿ ñàмî, чå òÿ âñå пàк пîчíà äà мèñлè.
 
Тÿ ñåãà å мàлкà è хèòðà - íà лèñèчкà пðèлèчà,
íî ñåãà å áîãàòà -
òÿ âåчå îáèчà.
 
Вñå åäíî äàлè мåíå.
Нî ñåãà òîчíî - мåíå.
пðè кîãî щå îòèäå â òåçè íîщè ñòуäåíè?
и çàщî àç íå мîãà äà ÿ ñпðà. и íå èñкàм.
еäèí âлàкîâ ñèãíàл кàòî ãлàðуñîâ пèñък...

                                       Нåäÿлкî ЙоÐДАНоВ

ТЯ СЕГА СИ ОТИВА...

СПАРТАНСКИ 
РОБ

АЛКОХОЛЕН 
КОКТЕЙЛ

С РОМ

Двама приятели играят шах. Играят 5 
партии. Всеки печели 3 пъти. Как е възможно 
това?

Вземи 1000 и добави 40 към него. Сега 
добави още 1000. Сега добави 30. Добави 
още 1000. Сега още 20. Добави още 1000. И 
още 10. Какъв е крайният резултат?

Бащата на Мари има пет дъщери: 1. Нана 
2. Нене 3. Нини 4. Ноно. Как е името на петата 
дъщеря? 

Намирате се в стая без прозорци, 
херметически затворена. Стаята е ци-
линдрична и вие сте в центъра. Цяла-
та вътрешност е облицована с огледа-
ла. Колко свои отражения ще видите? 

Тип А: Ако безименият 
пръст е по-дълъг от по-
казалеца, значи човекът 
е красив. Притежава чар, 
който другите намират за 
неустоим. В допълнение, 
е амбициозни и поема ри-
скове. Работи като военен, 
инженер, икономист, или 

човек на ръчния труд. Хоби-
то му, с голяма вероятност, 
са логическите и мисловни 
игри.

Тип B: Ако безименният 
пръст е по-къс в сравнение 
с показалеца, човекът има 
високо самочувствие, но 
това не го прави арогантни. 

Обича самотата и почивка-
та в леглото. Не предприе-
ма първата стъпка в една 
връзка, но винаги се радва 
на оказано внимание.

Тип С: Ако показалецът 
и безименният пръст са 
равни по дължина, чове-
кът е миролюбив и избягва 
скандалите на всяка цена. 
Добре организиран е и на-
мира общ език с всеки. Във 
връзките е верен, нежен и 
грижовен.

А вие познахте ли се в 
някой от типовете?

ПРЪСТИТЕ НА ЛЯВАТА РЪКА 
ПОКАЗВАТ КАКВИ СТЕ

Изпънете пръстите на лявата си ръка и погле-
днете каква е дължината на безименния и показалеца. 
Именно там хироманти казват, че е закодирана част 
от характера.

Нека разберем какво би трябвало да означава 
всяка една конфигурация от показаните?

КРАТКИ ЗАДАЧИ ЗА ТРЕНИНГ НА УМА
•

•

•

•

Отговори на задачите - на стр. 12
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Ðåäàêòîð: Õðèñòî ÖÂÅÒÊÎÂ, 0887 543 076, e-mail: faktor.pim@gmail.com
Ñ íåîöåíèìîòî ñúäåéñòâèå íà èíæ. Èâàí ÀÍÃÅËÎÂ, åêñïåðò ïî êà÷åñòâîòî, 
038 / 66 46 01, e-mail: pim@pimbg.com

Ñ “Ôàêòîð” ÏÈÌ-ÎÎÄ ñëàãà íà÷àëîòî íà åäíà íîâà òðàäèöèÿ â ñâîÿ 
ëåòîïèñ - âåñòíèê çà õîðàòà. Íåãîâàòà ñúäáà å äà èì ñëóæè!

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

 Àäðåñ: 6300 Õàñêîâî, áóë. “Âàñèë Ëåâñêè” ¹ 6 - ÏÈÌ-ÎÎÄ

 Отговори на задачите от стр. 11
• Възможно е, ако играят с други хора. 
• Получи ли 5000? Верният отговор, всъщност, 

е 4100. 
• Мари, нали нейният баща има 5 дъщери.
• Нито едно отражение, защото в стаята ще липсва 

светлина. 

Ясен ДИМОВ

С първи спортен успех 
на малката си дъщеричка 
се похвали във Фейсбук ко-
легата Росен Николаев.  И 
как няма – завоюваното от 
6 годишната Таня отличие 
е златен медал на нацио-
нален турнир по спортна 
аеробика! Той се проведе 
в Хасково в началото на 
месеца и събра в зала 
„Дружба” 150 състезатели 
от клубове в цялата страна. 
Домакин и организатор бе 
местният „Виолена Спорт” в 
който Таня от около година 
тренира.

Горди сме с медала, 
сподели след състезанието 
Росен. - Таня се състезава в 
групата на най-малките, но 
успехът е голям. Стимулира 
я още повече да се отдаде 
на аеробиката. И го прави, 
казва бащата.

Красивият спорт обаче 

се оказал в скъперничество 
с още един – много по-мъж-
ки. В градината Таня се ув-
лякла и по карате. Записа-
ли се няколко момиченца, 
после само тя останала с 
момчетата. Но не мислела 
да се отказва.

Рисуването пък е инте-

рес, който споделя и кака 
й. Двете редовно участват 
на конкурсите в ПИМ, а 
картините им неизменно са 
сред добрите.  

Женя също се увли-
ча от танци, но народни. 
Играе от много малка – 5 
годишна. Докато живяхме 

в Димитровград, беше в 
„Звездица”. Имаха участия 
на много места в страната 
и чужбина. Сега е  в ансам-
бъл „Хасково”, но е малко 
разочарована, че изявите 
не са толкова много, не за-
бравя и другата дъщеричка 
Росен. 

РОСЕН ГОРД С ПЪРВИ СПОРТЕН 
УСПЕХ НА МАЛКАТА ДЪЩЕРИЧКА

Патриотичен урок - Росен с Таня и Женя на 3 март   

Светослав ЦЕКОВ
В народния кален -

дар Гергьовден е един от 
най-големите празници 
през годината и най-големи-
ят пролетен празник. Отбе-
лязва се, както е известно, 
на 6 май, а именници този 
ден са над 200 000 българи. 
0.0001% от тях работят в 
ПИМ, показва статистиката. 
И тук Георги, както и в стра-
ната, е най-разпространено 
име. Носят го над 20 колеги. 
Честито да им е отсега, на 
тях и останалите именници! 

Пролетният празник, 
възприет като 
Гергьовден е 
много древен. 
В днешно вре-
ме все  още 
н я м а  п ъ л н о 
е д и н с т в о  в 
мненията за 
произхода му. 
Според някои 
автори идва 
от тракийската 

древност, според други, 
корените му са славянски, 
трети смятат, че следите 
му се губят в далечното 
минало на прабългарите 
от Азия.

Познат с различни име-
на, Гергьовден – древен и 
жив, се празнува от много 
етноси по цяла България. 
Характеризира се с из-
ключително богата обред-
ност, обхващаща всички 
области от стопанския и 

социален живот на хората. 
В българската традиция 
празникът дори е по-почи-
тан и от Великден. Затова 
в редица народни песни се 
пее: Хубав ден Великден, 
още по-хубав – Гергьовден.

6 май се чества като Ден 
на храбростта и Българска-
та войска. Тогава се прави 
освещаване на знамена-
та и демонстрация на во-
енна техника. На този ден 
Българската православна 
църква почита паметта на 
Свети Георги Победоносец 
– мъченик за християнска-

та вяра, заги-
нал през 303 г. 
Свети Георги 
традиционно 
е схващан като 
повелител на 
п р о л ет н а т а 
влага и пло-
д о р о д и е т о , 
покровител на 
земеделците 
и най-вече на 

овчарите и стадата. Раз-
пространено вярване е, че 
на Гергьовден росата има 
целебна сила. Всяка пад-
нала капка дъжд пък носи 
по една жълтица, тъй като 
е особено плодоносна.

Именници на 6 май са 
Георги, Гергана, Гошо, 
Гочо, Габриел и Габрие-
ла, Гинка, Ганка и Ганчо, 
Гено, Генчо, Галя, Галин, 
Галина и производните 
им.

ГЕРГЬОВДЕН
ДРЕВЕН И ЖИВ 

ЧЕСТИТ НА ИМЕНИЦИТЕ! 

Ромче, българче и турче 
получили двойки по българ-
ски и омърлушени показват 
бележниците на бащите 
си. Българинът вика на 
хлапето си:

- Нищо, тате, нищо. Ти 
наблягай на английския!

Турчинът:
- Нищо, къзъм, нищо 

– то, българския в Турция 
няма да ни трябва.

А циганинът на мига 
запалил врата на чавето:

- Будала с будала! Бъл-
гарите шъ съ изнесат у 
Америка, турците у Турция. 
Ний трябва да управлявами 
държавата, ти двойка по 
български носиш!

В аптеката: 
- Активен въглен имате 

ли?
- Има само неактивeн.
Но може да пратите 

SMS на кратък номер 3434. 
Ще получите код за акти-
виране.

* * *
Миналото лято не ходих 

на море в Гърция. Това 
лято няма да ходя и в Тур-
ция. Така де, малко разно-
образие да има…

– Здравей, скъпи! Какво 
правиш? 

– Филм съм си пуснал. 
– Пак ли някакви мръ-

сотии?
– Не! Мелодрама… Гер-

манска… За бедно момиче. 

В банята се разваля душът, 
но идват да й помогнат три-
ма водопроводчици.

Mалко познат факт е, че 
като разсипеш ракия върху 
маса, разсипаното винаги 
образува границите на Сан-
стефанска България. 

* * *
Обява в сайт за запоз-

нанства: 
Търся си жена с трак-

тор. Ако може снимка на 
трактора! 

* * *
Четох някъде, че човек 

трябва да пие не по-малко 
от 2 литра течности днев-
но... Вчера пробвах - днес 
направо ще ми се пръсне 
главата. 

* * *
Обява: Загубен порт-

фейл със заплата. Моля, 
който го намери, да не се 
смее!

МВР предупреждава 
бъдещите протестиращи 
пред Народното събрание: 

- Доматите за народни 
избраници да са по стан-
дартите на ЕС! 

Яйцата - задължително 
от щастливи кокошки! 

* * *
Когато той призна, че не 

е художник, а бояджия, тя 
с облекчение сподели: Уф-
ф-ф, и аз не съм банкова 
служителка. Имам заеми 
от банки.

ЗЛАТЕН МЕДАЛ ПО АЕРОБИКА СПЕЧЕЛИ 6 ГОДИШНАТА ТАНЯ

Банка публикува обява за свободни работни пози-
ции. Измежду CV-тата на кандидатите виждат следното:

1. Лични данни
Име: Дуцко Дудев Ка-

ракочев
Дата и място на ражда-

не: Не знам, около 40-50 
годишен съм. 

Постоянен адрес: Со-
фия - „Факултето“, на втория етаж.

Семейно положение: женен с 8 деца и 26 внуци.
2. Образование: 
Трети клас, до голямото междучасие.
3. Трудов стаж:
- Пазарджишки окръжен затвор - 1985 - 1990;
- Бобовдолски окръжен затвор - 1992 - 1999;
- Поправителен дом - Кремиковци - 2001-2003.
Назначенията в тези предприятия бяха в следствие 

на това, че често намирах парите на хората още преди 
да са ги загубили.

В Бобовдолския съм завършил курсове по макраме, 
а в Пазарджишкия се научих да свиря на акордеон. Там 
свикнах и на работа в екип.

4. Чужди езици
- Сперанто;
- Български, донякъде
5. Допълнителни курсове, обучения и интереси:
- 15.11.2004 - Столипиново, Семинарно обучение на 

тема „По жицата“. Анализ на творбата от Йордан Йовков 
и обучение как да не ни хваща ток при работа с кабели.

- Обичам черната музика - Кондьо, Софи Маринова, 
Бони (но не Бони М) и др.

6. Личностни качества:
- Тих, скромен, мързелив, подходящ за длъжността.
- Рядко ходя на работа, но не закъснявам.
- Трудя се малко, но с желание.
Желая да се кандидатирам при вас за длъжността 

„Главен касиер“ в клон Централен или „Консултант по 
кражби“ в някой от новите офиси на Банката. Много съм 
добър и се надявам да се видим скоро, ако не почна 
преди това в Софийския централен затвор, щото и оттам 
напират за мене.
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