Заедно можем! Такова беше редакционното
послание преди 10 години. Заедно с хората в
ПИМ, да правим вестника интересен и полезен.
Изданието да е в жива
връзка с читателите
си, на страниците да
намират място различни мнения и идеи,
предложения, въпроси,
коментари. Ако животът присъства в него,
а духът му изразява

духът на ПИМ, ако читателите му са активни
и вярват, че тяхната
позиция и мнение, че те
самите значат много
за фирмата, ще успеем,
заявихме тогава.
Успяхме ли 10 години
по-късно? В голяма степен – да! Бавно и полека,
неусетно почти /както
писахме в предишен
ре дакционен текст/
„Фактор” порасна – на
години и на съдържа-
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ние. От 4-те страници
в началото, стигна 12.
В тях намират място
материали с различна
тематика, от различни сфери и посоки на
света. Информираме
за научни постижения,
технологии и иновации, открития, експерименти, припомняме
исторически събития,

описваме красиви кътчета от Родината и
света, обръщаме внимание на културата и
спорта, подбираме занимателни четива. Изобщо, стремим се вестникът да е отворен към
света. Но в него винаги
да присъства и ПИМ, с
всичко, което става във
фирмата, всичко, което

прави и хората, които
го правят.
В края на всеки месец вестникът беше
при вас, драги колеги,
читатели и приятели.
Надяваме се да ви е бил
интересен. Това, повярвайте, беше голямото
ни желание през всичките 10 години. Заедно с
другото – като издание
да сме полезни на компанията, да допринасяме
за по-добрия й имидж,

да популяризираме успехите и показваме
развитието й. Ако са
реализирани желанията, не са били напразни
нито трудът, нито
усилията. Благодарим
на ръководството за
подкрепата и доверието!
Благодарим и на вас,
нашите читатели!
ПИМ и „Фактор” продължават напред.
От екипа
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Честит 24 май,

Ден на славянската
писменост, българската
просвета и култура!

ВЕСТНИКЪТ ОБЕДИНЯВА ХОРАТА.
ДОБРАТА ДУМА в него ТЕЖИ
...А ИМА И ЗА КОГО ДА СЕ КАЖЕ - ЧУДЕСен е колективът на пим

ПИМ ОТВАРЯ ВРАТИ
ЗА ГОСТИ НА 10 ЮНИ

ФАКТОР
За гости отваря вратите
си ПИМ на 10 юни, от 10
часа. Всички, които желаят
– близки на работещите тук,
приятели, познати, хора,
интересуващи се от фирмата и условията на работа в
нея, са добре дошли, кани

ръководството.
Както и в досегашните
Дни на отворените врати,
посетителите мултимедийно ще се запознаят с
историята, новостите, постиженията на компанията,
а след това, с обиколка в
предприятието, ще видят
как протича производственият процес. Предвиден е и
обяд, за да се опита храната във фирмената столова.
Нека повече хора видят как работим! Ще се
радваме на голяма група,
споделя производственият
мениджър инж. Иван Ангелов, символичен домакин
в Деня на отворените врати. Записванията са при
него, в Административната сграда, офис № 19 или
на тел: 0887 779 420. Срок
– до 1 юни, включително.

Разговор с инж. Димитър Назъров, преди десетилетие, бе челен текст в първия брой на вестник
„Фактор”. В интервюто управителят сподели вижданията си за бъдещото издание, аргументите, смисъла да го има. 111 броя по-късно питаме оправдани
ли са очакванията. И не само…
Инж. Димитър
НАЗЪРОВ, управител
Интервю на
Христо ЦВЕТКОВ
- Г-н Назъров, преди
10 години ПИМ създаде
свой вестник. В първия
брой споделихте виждането си за ролята на
вестника във фирмата
– да бъде нейно огледало, да помогне за подобряване на диалога, да
информира за новости,
да показва постижения
и бъде коректив на недостатъци в работата.
Да дава възможност за
мнения и предложения,
да е обективен… Сега
как мислите – постигат
ли се тези цели?
- Това, което беше замислено – вестникът да
бъде огледало на фирмата,

посредник в диалога, да подобри информираността по
отношение на фирмената
политика и възприемането
й, да поощрява добрата
работа и изкарва на показ
лошата, да стане трибуна
за мнения, предложения,
идеи, се изпълни. Дори,
бих казал, надмина очакванията ми.
- Поръчахте, тогава,
освен полезен, вестникът да е интересен за
хората. От името на
други, вероятно, не искате да говорите, но от
свое какво бихте казал?
- Къде аз виждам плюсовете на нашия вестник?
На първо място в това, че
наистина стана интересен.
Дори не само за хората в
ПИМ. Четат го мнозина и
извън фирмата. Знаете ли
колко познати ми се обаж-

дат и ме поздравяват, като
прочетат за нещо хубаво,
станало при нас – излезли
сме на нов пазар, реализирали сме сериозен проект, имали сме празник…
Вестникът четат и много
от близките, приятелите,
роднините на работещите
в ПИМ, научават повече
за работата тук. Ако не е
интересно изданието, ще
го правят ли?
И о ще – м и с л я , ч е
най-главната заслуга на
вестника е обединяването
на хората. Те го четат, удовлетворени са, когото добрата им работа е отразена
на страниците, и обратното
– не искат да се виждат в
рубриката за критика.
- Лично на Вас, кои
теми по страниците
допадат?
- Вестника аз чета от

край до край. Искам да
благодаря на екипа, че съумяхте да уловите онова,
което съм имал като идея
и да го реализирате по
един добър начин. Дори
аз научавам оттук неща
за фирмата. Харесва ми
всичко. Харесва ми, че
някои от колегите споделят
впечатления от работата,
от пътувания, обекти, публикуват снимки. Вестникът
пише историята на фирмата и хората й. Имате една
рубрика – „Човекът до нас”.
Напоследък не я виждам,
но тя трябва да продължи.
Тя е интересна. Възприема се добре. Щом пишете
за един човек, значи има
причина. Той е добър в
работата си, колегите го
уважават, реализирал се е
на дадения етап, успял е.
На стр. 4
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КАКВО, ЗА 10 ГОДИНИ, СЕ ПРОМЕНИ
НАЧАЛНИКЪТ НА ОКК ЗА
В КАЧЕСТВОТО? ПОСТИГНАТОТО И ЖЕЛАНОТО
Христо ЦВЕТКОВ
Какво, за 10 години, се
промени в качеството на
продукцията ни? Кое обуславя промяната, много
ли още има да се желае
в това отношение? На
въпросите отговаря началникът на Отдела за
контрол на качеството
(ОКК) инж. Ивайло Гочев.
Който преди десетилетие е бил контрольор в
отдела и има преки наблюдения по процеса през
цялото време досега.
В периода промяната по
отношение на качеството
никак не е малка. А аз имам
пълен поглед върху него,
тъй, като приблизително
със старта на вестника започнах в ОКК. Преди това
бях в производството – във
Втори цех, при Тодор Трендафилов. Динамиката при
нас е голяма и, може би не

Инж. Ивайло Гочев

усещаме колко много се
променят нещата в ПИМ,
то това е факт. Както във
всяко друго отношение,
така и по отношение на
качеството. Да започнем
с огромния, мога да кажа,
технологичен, напредък.
Не че не може и още, аз
виждам желанието на ръководството обновлението
да продължава. Но аз си
спомням като започвахме

да работим. Почти цяло
лято правихме два или три
ферментатора на площадката, правеха се по съвсем
различен технологичен начин – ризите се слагаха на
ръка, нямаше ги сегашните
машини, въртяхме ги на
ролгани, беше трудоемко
и отнемаше много време.
Сега три подобни съоръжения се правят за седмица,
дори по-бързо. Всичко е
стиковано и синхронизирано. Освен бързина, постига
се и много по-добро качество. Ръчният труд намаля.
Ние може да не го усещаме, защото обемите са
много увеличени, но е факт.
Подобренията в производственият процес са много.
Това улеснява и хората. В
тяхното развитие също има
градация. Има градация,
има и преходност и приемственост, което е много ва-

УДОСТОВЕРЕНО

След обстойна проверка през септември миналата година, ПИМ показа
напълно годна за работа
по актуалната версия на
стандарта ISO 2001:2015
система за управление на
качеството.
Налице е вече и сертификатът за това от
оторизираната организа-

ция Lloyd‘s Register Quality
Assurance (LRQA).
Ако системата се поддържа реално, води до
намаляване на себестойността и увеличаване
качеството на продукцията. Ако процесите се
управляват и се използват
всички механизми, постига
се стабилно, устойчиво

качество, оценявано от
клиента. Той разбира, че
в дадената фирма се работи не хаотично, а организирано, в контролирани
условия, че всеки път ще
получава оттук гарантиран продукт, споделиха
тогава водещите одитори в LRQA Димитър Кулин
и Нели Мавродиева.

жно. Мен, примерно, ме пое
в производството Тошко
Трендафилов, после в ОКК
– колегата инж. Ангелов,
сега вече той пък отговаря
за цялото производство. И,
ето тази създадена приемственост във фирмата, е
много важна за развитието
на кадрите, за добиването
на по-добри умения, чрез
практика.
Затова, като говорим
за качеството, трябва да
говорим и за хората. Те са
свързани. Хората израстват
постепенно като специалисти, работят по-добре и
по-добре, добиват професионално съзнание, стават
по-отговорни, повишава се
и качеството, в следствие
на всичко това. Значи, обучен, отговорен екип, технологично и технически
оборудван е в състояние
да произвежда продукция с
устойчиво добро качество.
Затова и стремежът в ПИМ
е такъв.
Както казах, през годините, откакто съм тук,
много неща се промениха,
купиха се доста машини,
колективът се подмлади,
на качеството, във всеки
един от аспектите му и на
всеки производствен етап,
се държи много, затова и
отделът, който ръководя нарасна. Всяко съоръжение
вече се изпитва, преди да
тръгне към клиента.
Не бива да забравяме
и друго, когато говорим за
качествената промяна през
последното десетилетие –
доказва я и развитието на
Системата за управление
на качеството тук. Работим
по стандарта ISO от 2001
година, когато действаше
ISO 9001:2001, защитихме
след това сертификация
по следващата версия 9001:2008, а от есента на
миналата година сме пресертифицирани по новия
стандарт ISO 9001:2015.
Което никак не е малко и,
за да се въведе и задържи,
означава сериозна работа
във всички звена на дружеството.

МЛАД МОНТАЖНИК ЗАСИЛИ
КАЧЕСТВЕНИЯ КОНТРОЛ

Николай /вдясно/ с колегата от отдела Митко Иванов

Светослав ЦЕКОВ
Млад, но опитен монтажник засили Отдела за
контрол на к ачеството
(ОКК) от този месец. В
екипа на инж. Ивайло Гочев, като производствен
контрольор, вече е инж.

Николай Ников. Преди това
той 5 години бе в „Сервиз
и монтаж”. Работил е на
много обекти в България и
чужбина, последно – малко
преди професионалната
трансформация - в Румъния, с групата на Алексан-

дър Димитров. Опитът от
досегашната дейност му
дава кураж да вярва, че
ще се справи и с новите
отговорности.
Навлизам постепенно
в работата. Като всяка, и
тази има своите тънкости,
но колегите отделят време
и внимание, за да ме въведат в най-важните. Това ме
прави уверен, че скоро ще
съм по-полезен в новата
работа, споделя най-младият контрольор.
Николай е завършил
Техническия университет
в Габрово със специал-

ност „Машиностроителна
техника и технологии”. Започнал в ПИМ най-напред
като стажант. Допаднало
му и следващата година
кандидатствал за редовна
работа. Първата му и досегашна длъжност е шлосер.
В ПИМ е и бащата на Николай – Васил Ников, също в
„Сервиз и монтаж”.
Качеството е много важно. Наблюденията ми са,
че в нашата фирма то е
добро. Вярвам, ще става и
още по-добро, за което колегите от ОКК и аз, надявам
се, ще допринасяме.
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АНКЕТА
Какво да намира място във фирмения вестник,
сме питали колеги в първия брой на „Фактор”. 10
години по-късно търсим същите хора, които без
изключение се оказаха тук, с въпрос

ОПРАВДА ЛИ ИЗДАНИЕТО
ОЧАКВАНИЯТА ВИ!
Веселин ЙОРДАНОВ, бригадир
Това, което очаквах се оправда.
Има доста информация във вестника, дори не само от фирмата, както
мислех, че ще е, в началото. Добре
е, че се отделя достатъчно място за
живота и новостите в ПИМ – труда,
обектите, хората… Наред с това
оттук научавам и много повече –
технически новости, важни събития в света и страната, любопитни факти, има занимателни, исторически
четива, интересни маршрути… Харесва ми, спортната
страница. С две думи – „Фактор” си стана наш вестник,
на ПИМ. Една ми е забележката – бързо се чете, бива
за още да помислите.
Тихомир МИХОВ, оператор
Преди 10 години още се смятах
за новобранец в ПИМ и исках от
вестника да научавам повече неща
за фирмата, историята, традициите, пазарните й позиции. Смятам,
че в това отношение очакванията
ми се изпълниха. Във всеки един
брой по тези теми се пише. Има
и обобщаваща информация. Фирменият живот се отразява от различни ъгли. Това е
хубаво. Добре е, също така, че се отделя място и
внимание на хората. Ние сме голям колектив, но,
всеки в него е индивидуалност, със свои интереси,
разбирания, със свой живот. От вестника научаваме
повече един за друг.
Динко ЖЕЛКОВ, оператор
В една част очакванията ми се
оправдаха, в друга – не съвсем. Надявах се, понеже в ПИМ има много
ловци и рибари, да четем повече
техни истории. Хайде, за ловците
от време на време се пише, но
рибарите съвсем отсъстват. Вие ли
не ги търсите, те ли не се хвалят…
Иначе, мога да кажа, че вестникът ми харесва, като
цяло. Има достатъчно четива от фирмата, пише се за
технологични и други новости, виждаме къде и на какви
обекти в различни страни работим. Спортът присъства,
културата, празниците, които си правим, радостните
събития на колеги се честитят. Продължавайте!
Инж. Славка БОЖИНОВА, мениджър-продажби
Очаквах повече обратна информация от клиентите ни. Доволни
ли са от съоръженията, които са
поръчали, как ги оценят, качеството
отговаря ли на очакванията им?
Това, струва ми се, не е достатъчно
застъпено. А, според мен е важно,
като коректив, пък и реклама, ако
отзивите са добри. Това е препоръката ми. Адмирациите са за много разширения, през годините, обхват
на изданието. Спомням си, че първият брой беше 4
страници. Сега са 12. Има информация, която за мен
е интересна. С удоволствие я чета.
Инж. Кристина ИВАНОВА,
финансов мениджър
Да, определено се оправдаха
очакванията ми, макар в началото да не предполагах как ще се
развие фирменият вестник. В смисъл, оправдаха се за тематичния
обхват - каквото съм мислила, че
трябва да го има, има го. Пише се
за фирмата, работата ни, събитията в ПИМ, обектите… Но има и много повече, понеже,
когато се появи „Фактор”, обемът беше малък, сега
е 3 пъти по-голям. По-големи са и възможностите за
публикации от различни аспекти на живота. Виждам
старание да се селектират от интернет интересни
и полезни материали. Хубави са историческите
четива...
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ФИРМОПИС

ПЪРВА ПОРЪЧКА ЗА ДАНИЯ
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ФРЕНСКИ, ГЕРМАНСКИ, ИЗРАЕЛСКИ
И ЩАТСКИ ВИНАРНИ В ПРОИЗВОДСТВО И ПОДГОТОВКА
С нея кралството става
част от пазарите ни, надяваме се, с
тенденция за
растящи ангажименти.
Първата
поръчка не
е голяма –
включва 6
съоръжения,
Бахри Хасан и Иван Петров, от бригадата на Веселин Йорданов
работят по един от съдовете за израелска винарна
но, ако изпълнението
ФАКТОР
от тази страна контакти, им покрие изискванията
Първа поръчка за Дания довели до производство на на възложителя, има вероизпълнява ПИМ. Тя е за оборудване, дружеството
бутилиращата компания не и имало. Все някога обаSKAN VIN. Досега с винари че се прави първата стъпка.

По поръчката за Израел работи и групата
на Милен Николов. Бригадирът, вдясно,
с Георги Дойчев, внимават за всеки детайл

Инж. Никола Лазаров е
планирал лично посещение в датската винарна,
идния месец

ятност броят да се удвои.
Изделията изработва бригадата на Тодор Борисов в
9 цех, а конструктор е инж.
Никола Лазар о в , к о й то е
планирал лично да посети
предприятието
идния месец.
Винарски
съоръжения
п р ед с т о и д а
се изработят
и за германско
предприятие,
което за първи
път се възползва от услугите
на ПИМ. Поръчк ата този
път е за ферментатори със
системи за рециркулация и

бъркалки. Конструктор по поръчката е инж.
Тодор Тодев.
За израелска компания
подготвят съдове бригадите на Веселин
Йорданов и Милен Николов в
1 цех. Те бяха
лично приети
от възложителя, миналата
седмица.
Три
са
поръчки за
френско шато.
Бригадата на
М и л е н Е вт и мов завършва
първата от тях,
включваща съдове за бутико- На опитната група – Милен Евтимов,
во производПетко Колев, Расим Махмудов
ство на вино.
и Григор Киркоров са поверени
изделията за френско шато
Предстоят изпълнение и на
още две серии подобни инж. Валентина Назърова,
инж. Тодор Тодев, и инж.
изделия.
От представителите на Николай Генов. Срокът за
ПИМ в САЩ, както обикно- изпълнението им обаче е
вено по това време са за- все още далеч. По бригади
явени съоръжения за про- разпределението ще стане
изводство на бира и вино. тепърва, коментира проСерията е от 7, с различна изводственият мениджър
кубатура. Конструктори са инж. Иван Ангелов.

НОВИ ЗАВАРЪЧНИ АПАРАТИ ЗА ЗАЩО SKAN VIN ИЗБРА ПИМ
ОБЕКТИ В ЧУЖБИНА

ФАКТОР
Нови апарати за ВИГ
(Волфрам инертен газ) заваряване закупи друже-

ството в началото
на месеца. Те са с
висока мощност
– 4 5 0 а мпе р а ,
предназначени
за обекти в чужбина, където се
изграждат големи
по обем съоръжения, с по-дебели
металните листи.
Апаратите са подходящи за това, дават възможност да се работи с висок

заваръчен ток, което води
и до по-голяма производителност, поясни инженерът
по заваряване Данчо Благоев.
Тех н и к ат а е м од ел
Matrix 450 на марката СЕА.
От тази марка са повечето апарати във фирмата.
Предпочетени са заради
здравината и надеждността
си. Окомплектовани са с
нов модел мощни ръкохватки, допълни инж. Благоев.

ФАКТОР
Защо SKAN VIN е избрала ПИМ за производител на съдовете си? Защото, на изложение в Италия, което посетихме с моя
съдружник, ни впечатлиха
изделията ви. Бяха с много
добро качество. Направихме контакт, запознахме се
по-подробно с компанията и, сравнявайки вашата

Нилс Тофт

оферта
с офертите на
германски и
италиански
производители на
оборудване,

решихме че тя е най-добра.
Това каза продуктовият
мениджър на SKAN VIN –
Дания, г-н Нилс Тофт, при
посещението си в ПИМ, за
оглед на изделията. Макар да не са завършени,
изглеждат много добре, бе
оценката за тях.
Какво още каза Нилс
Тофт за ПИМ и България,
в следващия брой.

КЪМ РУСИЯ

ДА НАПРАВИМ ВЕСТНИКА ПО-ДОБЪР
•

Както /многократно/ стана дума, с този брой „Фактор ПИМ” отбелязва
10 годишнината си.
Време за поглед назад и напред.
Изминатият път
е видим. Очертан
е със 112 броя. Пътят напред тръгва от
постигнатото. И може
да промени вестника към
по-добро. Зависи от нас редакционния екип и всички
в ПИМ. Зависи от теб –
човекът, който чете и иска
изданието да е интересно.
Дай идея за нови теми.
Няма да я отхвърлим, ще
се съобразим с нея.
И з п р ат и с н и м к а от
обект на който работиш
или си бил.
Покажи места, които си
посетил по време на отпуск

•
•
•

или командировка. Разкажи
за тях.
Сподели мнение, постави въпрос, направи препоръка. Ще намерят място.
Поздрави колеги по хубав повод. Вестникът е и
за това.
Впечатлила те е публикация в интернет. Изпрати

•
•
•

я, да я прочетат и други.
Ръководител си и искаш
да отличиш човек или колектив. Насреща сме!
Обратната връзка е
важна. И трудна, по
някакви причини. Затова искаме да я направим по-жива и се
надяваме на резултат.
Ако го искате и вие,
направете нещо от
предложеното тук.
Или различно. Възможностите са много.
А контактът лесен –
почти всеки ден се виждаме
с всички. Имаме също така
пощенска кутия пред кафето, имейл: factor.pim@
gmail.com и страница на
вестника във Фейсбук. Апропо, ако не сте я харесали,
направете го, за да стигат
публикациите и до вас 

За голямо руско винарско предприятие се транспортира поредна партида
изделия. С авто платформи на североизток бяха отправени първите съоръжения с обем 50 куб. м., изработени от бригадата на Веселин Йорданов от 1 цех.
Конструктор е инж. Валя Назърова. Поръчката включва също така универсални
ферментатори и хладилна централа, но тяхната експедиция е по-късно. Монтажът, с изграждане на тръбен път и обслужващи платформи, ще извърши грапата
на Атанас Назъров, която изпълнява и други задачи на обекта.

ПОГЛЕД

www.pimbg.com

МИГОВЕ ОТ ПРАЗНИК
ФАКТОР
24 май винаги е бил празничен за ПИМ. Традиция,
нещо, което не се пропуска в
дъжд, вятър и пек. На 24 май в
местността „Хасара”, недалеч
от село Габерово се събират
хората от двете предприятия
на компанията в Хасково и
Маджарово. За веселба. Със
стотици други, дошли от близо
и далеч. Със спомоществователството на ПИМ тук наново
е построен параклисът „Св.

Св. Кирил и Методий”, възстановена е традицията на
събора, чийто корени се губят
в годините назад.
На 24 май ПИМ се пренася
в планината за празник. С приятелски наздравици, с прочутите наши чевермета, с народни
песни, с буйни хора. Така ще
е и сега. А как е било, да си
припомним заедно, с няколко
кадъра, които, разбира се, не
показват всичко, но представят
най-важното – духа на нашия
празник.
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ВЕСТНИКЪТ ОБЕДИНЯВА
ХОРАТА. ДОБРАТА ДУМА
в него ТЕЖИ
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А откроявайки го, даваме пример на много други хора, особено
млади, които искат да се развиват, Но ще го обмислим още.
- Говорим ли за вестника, говиждат, че реализация е възможна
и в България, че с работата си, ворим и за компанията, понеже
човек може да бъде уважаван и той е част от цялото. ПИМ натачен. Това е дълбокият смисъл. влезе в пореден горещ сезон. РаПосле – вниманието към един чо- боти се интензивно, сроковете
век, е внимание и към колектива притискат, много са обектите
в който той работи. Морален жест, зад граница и колегите на тях.
Успяваме ли да се справим със
подкрепа, която не е маловажна.
За 25 години управление на задачите на този етап?
- Към края на април около 60%
фирмата аз съм установил, че
в ПИМ заплатите не са малки и от предвидения годишен обем
50 – 100 лв. премия едва ли биха бе договорен. Годината почти е
осигурена с работа.
поблазнили някой
ше Имаме много обекти
повече от добрата
Вестникът пи
н а зад граница Румъдума. Добрата дума
историята
й. ния, Русия, Армения,
при нас тежи. А има
ата и хората
Узбекистан, Грузия…
и за кого да се каже фирм
Имаме поръчки от
– чудесни хора работят в ПИМ - опитни специалисти, Дания, имаме от Франция, от Гермлади момчета. Ние имаме герои мания, Съединените щати, Гърция,
на монтажите, които извършваме. Сърбия. Така че, има работа, има
Сериозни момчета! Това, което динамика. Вземаме нови работници
правят, ние трябва да показваме, и ако правилно си организираме
да го рекламираме и подкрепяме. нещата в останалите месеци, ще си
изпълним задачите. Разбира се, ще
Трябва да даваме пример.
- Приемам това като пре- има напрежение, но ще се справим.
- Значи работата ще е много,
поръка. Други препоръките
имате ли? На какво още или лятото – дълго. Какво друго ще
повече трябва да се обръща кажете на хората?
- Искам да ги помоля да не се
внимание?
- Малко повече критика, кога- отпускат, да бъдат мобилизирани,
то е необходимо. Което казах за за да си свършим задачите. Да не
премията, важи и за санкциите. се плашат от работата! За нас тя
Забележка или глоба за недобра е единствен източник на средства
работа нямат същото въздействие и ако искаме да развиваме компакато показване във вестника. Не нията в технологично и социално
само за качеството – за спазване отношение, трябва да работим, за
на работното време, за хигиената да осигуряваме ресурс.
Ще кажа още, че се гордея с
на работното място… Това би накарало всеки попаднал „в ъгъла” колектива на ПИМ. Нека продълда се срамува много. Никой не би жаваме да се усъвършенстваме,
го искал. Нали и колегите му ще да работим и да се доказваме като
водеща в хранително вкусовото
четат…
Такива са моите препоръки. машиностроене компания.
- За финал, споделете новина
Но вие по-напористо търсете и
хората – да предлагат. Отделете от фирмата, нещо, което още
във вестника място за препоръки. не се знае и първи ще огласим.
- Писахте в предишния брой за
- 10 години след старта
почивките на море на
на вестника,
м „народни” цени и това
къ
о
ПИМ е на много
т
ие
ан
м
Вни
по-висок етап в
и- лято. Към възможностедин човек, е вн
ите скоро ще добаразвитието си.
м кол е к- вим отдих на планина.
Има представи- м а н и е и къ
т о й Предстои подписване
телства в много т и ва , в ко й т о
на два договора с пострани, разшиработи.
чивни бази в Банско
рява пазарите,
и Троянския Балкан.
увеличава мощта си. Замислял ли сте се за разширяване Цените там също ще са символичфункциите и на изданието, за ни. Така че, освен летни, не след
да е то по-полезно при новите дълго ще има и зимни почивки за
хората ни.
реалности?
В производствено отношение - Да, компанията се разви много през тези години и изданието на- ще правим голяма, хубава винарна
истина би могло да стане по функ- в Кипър, която още тази година да
ционално в имиджова и рекламна заработи. Ще реализираме и още
посока. Може би една част трябва два големи проекта. Единият - в
да излиза на руски и английски Грузия. Там организирахме преди
защото имаме представителства време производствен цех, но обв страни, където тези езици се мислям още да засилим нещата, да
говорят. Би могло да се направи и създадем свое предприятие. Израспециализирано приложение, кое- ботвайки съоръженията на място,
то ще показва оборудвани от ПИМ ще икономисаме транспортни разобекти в България и зад граница, ходи и време. Грузия се оказа добър
ще публикува мнения на клиенти, пазар за нашето производство,
които са ни се доверили, ще дава наложихме се, активно участваме
такава възможност и на предста- в реконструкцията на винарски завителите ни, ще популяризира води и изграждане на нови.
Предстои реализация на много
новостите, технологиите, постиженията ни… Изданието може да голям проект и в Русия, най-големисе разпространява от представи- ят в който сме участвали, ако всичко
телствата, по изложения в които протече нормално. Но за подробучастваме, може да бъде добра ности е рано. Нали и по-нататък
реклама на всичко, което правим. трябва да има новини…
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ПАМЕТ

АНГЕЛ ВОЙВОДА – ЗАКРИЛНИКЪТ НА РОДОПИТЕ
ДВЕ КААЗИ - ХАСКОВСКА И ПЛОВДИВСКА, ТРЕПЕРЕЛИ ПРЕД ХАЙДУТИНА И ЧЕТАТА МУ
от BULGARIANHISTORY.ORG
Безброй са безстрашните българи, пожертвали дом
и семейство в името на една по-висша кауза. Отдадени
на борбата с вековния мъчител на народа, те извършват
героични подвизи и водят епични битки. За тях Балкана
станал дом, дружината – семейство. Такъв е Ангел войвода – страшилището, пред което цяла Хасковска и Пловдивска кааза треперели. Защитникът, на който българите
се уповавали и вярвали.
Ангел си няма стара майчица,
		
негова майка Стара планина…
Ангел си няма млада булчица,
		
негова булка – тънка му пушка,
Ангел си няма дребни дечица,
		
негови деца – ситни куршуме,
пее се в песента, надживяла хайдутина и делата му. За
Ангел Стоянов Кариотов се знае, че е роден в днешното
село Козлук, днес Драгойново, Първомайско, през 1812
година. Семейството било многолюдно и бедно. За да
помага за прехраната, малкият отрано тръгнал с овцете.
А защо станал хайдутин, има няколко версии, свързани с
насилие и несправедливости, познати и от други предания
– убит баща, отвлечена годеница, насилена сестра… Не
е сигурно какво накарало буйния младеж да вземе такова
решение, но то със сигурност преобърнало живота му.
Отначало Ангел събрал няколко мъже, на които също
като него омръзнало от безчинства. По пътя в планината
ги срещнал селянин, на когото трима помаци крадели
овцете и го изнудвали за пари. Не стига и това, а взели
сестра му, да я правят кадъна. Взел присърце неволите
на човека, войводата решил да направи засада. Когато
помаците дошли, селянинът дал знак, пукнали пушки и
тримата паднали убити. След още няколко такива случки
османлиите предприели мерки.
Хасковският полицейски началник мислел, че лесно ще
се справи с малката дружина и взел само 20 заптиета. По
пътя чули гайда и помислили, че са попаднали на сватба,
но видели сам гайдар… А той се приближил спокойно,
извадил пушката си и я насочил към началника, питайки
го къде отива и кого търси. С невярващи очи османлията

видял от храстите да се подават още дула. Признал, че
търси Ангел войвода. Защо, попитал той, като излязъл от
храстите. Пребледнял, полицейският началник, слязъл от
коня си и обяснял, че работата му е да преследва хайдутите и моли да бъде убит, но да не става за посмешище.
Войводата го оставил жив и здрав, но срещу дума, че
повече няма да преследва дружината. След случилото се
дълго време никой не посмял да тръгне срещу Козлушкия
войвода.
След като умирил Хасковската кааза, Ангел обърнал
поглед на изток. Беят на Одринско събирал данъка чрез
една арнаутска шайка. Самият той живеел в Цариград.
Войводата разбрал, че ако убие арнаутите няма да спре
тази беда. Затова с двама от верните хайдути заминал

Войводата, пресъздаден от големия
български художник Димитър Гюдженов

На това място, според преданието Ангел
е решил да стане хайдутин

натам. Дегизирани като калайджии стигнали малко пристанище. Там обаче били разпознати от един хасковски
турчин, което ги накарало да побързат. Качили се на кораб,
но се оказало, че пътувал за Бурса. Когато разбирали това,
вече било късно и нямало как да се върнат. Вързали капитана и го заставили да обърне за Цариград. На пътниците
казали, че имали работа,
която да свършат там и не
търпяла отлагане. В столицата слезли като продавачи на добитък, с фесове
и шалвари. Няколко дена
обикаляли, да търсят бея
и намерили магазина му на
чаршията. Знаели, че тримата лесно ще се справят
с него, но искали да вземат
златото и да го върнат на
сиромасите. Задачата се
оказала трудна, защото
желязната каса се намирала в къщата, пълна със
слуги. Измислили хитър
план. Влезли в магазина
с предложение да сменят
златни и сребърни пари,
но е опасно тук да покажат
стоката, че била много.
Беят помислил, че монетите са крадени и че може
да ги вземе на безценица.
Поканил ги в дома си. Вечерта хайдутите отишли,
Ангел войвода е основен дарител и инициатор за изграждането на единствения
а слугите ги въвели при
български манастир, построен през османското владичество – основаният
господаря. Той наредил
през 1856 година Араповски манастир „Св. Неделя“, край Първомай.
да донесат кафе и да не ги
В тази кула четата отсядала, при посещенията в манастира.
безпокоят повече. Щом ос-

Араповския манастир,
наречен така заради близостта със село Арапово, днешно Златовръх, е
единственият, издигнат
по времето на османското
владичество. Намира се на
около 6 километра източно
от Асеновград, край пътя
за Първомай. Възникнал е
край древно аязмо, за чиято лековита вода се носят
легенди.
Строителството на манастира започва през 1856
г. от йеромонах Софроний.
Сред основните дарители е
Ангел войвода, с когото се
свързва и голямата камен-

на кула в южната част на
манастирския двор. Сред
ктиторите преданието нарежда и турски бей, управлявал Станимака, днешен
Асеновград. Лирите той
дарил от благодарност за
излекуването на дъщеря
си. Тя била сляпа и нямало надежда да прогледне.
Стара кадъна обаче сънувала пророчески сън,
който разказала на бея.
Поръчала му да заведе
щерка си на стария кайнак, защото водата там е
благословена да изцелява.
Беят отначало не повярвал,
но после завел девойката.

танали сами Ангел и другарите му вързали бея и поискали
ключа за касата. Той привидно се съгласил, но след като
отпушили устата му се развикал за помощ. Тогава един от
хайдутите ударил турчина смъртоносно. Намерили сами
ключа, взели златото, а уплашените слуги гък не казали.
Същата вечер напуснали Цариград и, по-късно, край
Хасково, се срещнали с дружината. Голяма била радостта
на четата, но не знаели, че след тримата била пратена
потеря. Още на другия ден местността била обградена
от 1200 души войска и башибозук. Обръчът започнал да
се затяга. Но тъкмо бинбашията да даде сигнал за атака,
момче с бяла кърпа се подало от храстите. Наближило с
вдигнати ръце и подало бележка, написана с молив. После
се отместило встрани. Чул се гърмеж и кучето, в краката
на бинбашията изскимтяло – куршум опърлил козината
му от главата до опашката. Втори куршум изсвистял и
свалил позлатения полумесец на войсковото знаме.
Главнокомандващият запазил самообладание, макар от
бележката да научил, че той вече е на мушката.
„С първия куршум ще умеря хрътката, с втория – полумесеца на знамето ти, а с третия ако не върнеш аскера
– твоята глава”, пишело там. Обърнал се и дал знак за
връщане, пред смаяните погледи на башибозука и войниците. Когато аскерът вече бил далеч, един от офицерите
попитал какво пишело на бележката? „Че всичко се оправя, само пробитата глава не може, отговорил бинбашията.
Башибозукът обаче останал и нападнал четата, но
точната хайдушка стрелба го спряла. Боят продължил цял
ден, а вечерта дружината, преоблечени като даалии, успели да се измъкнат и стигат връх Драгойна. Там преброили
златото, което по-късно щели да раздадат на селяните,
които да знаят и разказват, че „над каймакани и субашии,
над паши и везири, Ангел войвода има” .
Със съкращения, по текст на Нели ВЕЛИКОВА
Предания и песни прославят подвизите на народния
герой Ангел войвода. Сравняват го с Момчил юнак,
владетел на Родопите, в годините преди падането им
под османска власт. Но човешкият живот е кратък.
През 1862 г. войводата заболява тежко и разпуска дружината, която вече е надминала 100 души. Оттегля
се в Света гора, в Хилендарския манастир. Понеже
е неграмотен, диктува на един монах спомените си,
съхранени и днес в манастирската библиотека. В тях
отправя завет към българите да продължават борбата, да създават чети и дружини, да готвят всеобщо
въстание. Умира през 1864 г. Гробът му е неизвестен.

ЧУДЕСАТА В АРАПОВСКИЯ МАНАСТИР
Измили очите й и станало
чудо – прогледнала! В знак
на благодарност бащата
построил сегашното аязмо,
дал пари и за манастира.
Така ли е, не се знае, но легендата останала. Както и
лечебната слава на извора
до обителта. Това е една от
причините да го посещават
много туристи.
Но, освен с аязмото,
манастирът е прочут и с чудодейната икона на Света
Богородица. Вярва се, че
тя помага на бездетни жени

да се сдобият с рожба. А
поклонници твърдят, че
изпитват странни усещания
в манастирската църква
„Света Неделя“, където е
образът на Божията майка
с младенеца. Храмът е
построен през 1859 г. и е
близък по стил до атонския
тип кръстокуполни църкви.
Стенописите са направени
между 1864 и 1884 г. от
Алекси Атанасов и Георги
Данчов Зографина, личен
приятел и сподвижник на
Васил Левски.

Фреските включват и
сцени от житията на све-

ти Иван Рилски, патриарх
Евтимий, свети Иларион
Мъгленски, свети Марко
Преславски и др. В цикъла
е и сцена на смъртта и
погребението на двамата Солунски братя – Св. Св.
Кирил и Методий.
Силно земетресение
през 1928 г. поврежда съборната църква и стенописите. През 1930 г. куполът е
възстановен. Изписано е и
аязмото до манастира, със
сцена от покръстването
на княз Борис I Михаил.
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В ПЪРВИ ЦЕХ ОСТАНА ФУТБОЛНАТА КУПА
„ФАКТОР В ПИМ”
ИНТРИГИ ВЪВ ВСИЧКИ СРЕЩИ,
НО НЕ ЗА СМЕТКА НА ФЕЪРПЛЕЯ
Христо ЦВЕТКОВ
В Първи цех остава футболната купа „Фактор в
ПИМ”, след трикратното и
спечелване в едноименния
турнир, под патронажа на
фирмения вестник. Третото
издание се проведе навръх
1 май, превръщайки празника на труда в хубав спортен празник. Четири отбора
мериха сили на площадка
„Авеню”. Правилата бяха
либерални. И макар победата да бе важна, важно бе
да се създава и настроение
на терена и сред публиката.
Спортсменство и феър
плей, за които призова на

по-късно, но кратка бе надеждата на маджаровци,
този път да елиминират миналогодишния победител.
Попадение 5 минути преди
края реши мача.
Още по-голяма бе интригата в стартовата среща
на турнира – Администрация – Трети цех. След
равенство 1:1 в редовното

Я

БРО
А
Н
ЪР
КАД

откриването управителят
на ПИМ инж. Димитър Назъров, белязаха турнира,
който завърши без контузии.
Първи цех трудно успя
да надделее над Маджарово с 4 : 3, в първата си
среща, след като в един
момент изоставаше с 0:2.
Обиграността на тима обаче си каза думата и в средата на втората част резултатът вече бе 3 : 2. Последва
изравняване, две минути

време последва изпълнение на дузпи. И въпреки
страхотната форма на административния вратар
Мишо Цонев, реализаторите на Заготовката се
оказаха три пъти точни
срещу само един на Администрацията. Тока логично
се стигна до крайния резултат 2:4.
Във втората двойк а
срещи нито Маджарово
срещу Администрацията,
нито Първи срещу Трети

цех имаха затруднения.
М аджаровци,
с трима свободни
агенти, футболисти
с опит, в състава,
буквално прегазиха
необиграния тим
на Администрацията през първото
п ол у в р е м е . С ъ дийският сигнал
за почивка дойде
при резултат 5 : 0
и очакване за нови
голове през втората част. Водени от колегиално
съчувствие обаче,
част от играчите на
Първи цех, подсилиха катастрофално губещите
си колеги. Два
гола бяха сравн и тел н о бъ рзо
върнати именно
от тях, но се и допуснаха нови два
във вратата. Да
стане загубата почетна, допринесоха Петьо Петков
и Ивайло Гочев с
попадения преди
последния съдийски сигнал. Маджарово – Администрация – 7:4.
Спортна интрига нямаше и
в последната, за
д е н я ,
среща
– Първи
– Тр ет и
цех, мак ар още
в 6-та
минута
момчетата на
Митко
Моллов
да пове-

Победителите

доха с 2:0. Заготовчиците
не се предадоха и 9 минути
по-късно върнаха попадение, но и получиха ответно. Добре за тях тръгна и
второто полувреме, с нов
гол на Росен Николаев
във вратата на отличния
Георги Георгиев. Съпротивителните сили стигнаха
дотам. Мачът завърши 8 :
3 за Първи цех.
Резултатите подредиха
и крайното класиране:
Шампион - Първи цех,
вице – Трети, с бронза
Маджарово и на почетното
четвърто място – Администрацията.
Това е, накратко. Още от снимките 
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НАГРАДИТЕ
Верни на традицията,
организаторите от в-к „Фактор” и тази година връчиха
на най-добрите достойни
награди, осигурени от дружеството. Тимът победител
вдигна Шампионската купа
на турнира, а тъй като го
направи за трети път, получи правото да задържи във
витрината си и Преходната
купа „Фактор в ПИМ”.
Освен купи, в наградния фонд на турнира, бяха
предвидени парични премии
- според представянето. Получиха ги всички отбори за

Отборите - един срещу друг на терена, един до друг
на откриването и закриването на турнира

проявените дух, борбеност,
спортсменство.
Специални купи, както
друга година, бяха отредени
за най-добрия реализатор
и вратаря, предотвратил
най-много чисти голови положения.

За всички играчи и много
от публиката, по случай юбилея на вестника имаше и по
една спортна блуза с лого
„Фактор в ПИМ”. Така де, във
фирмата всеки е фактор, с
принос за просперитета и
стабилните й позиции!

DANCE WITH ME
Интересни пози улавя обективът в един футболен мач. При бегъл преглед, някои трудно се открояват, но в спокойна обстановка потенциалът им тутакси лъсва.
Обединението може да е различно, според въображението на автора. В този подбор
акцентът е към танцовия елемент. В един футболен мач се правят много танцови
движения. Неволно. Без импровизации и търсен ефект. Но ефектни, сами по себе си.
Особено, уловени от фотоапарата. И селектирани тематично от фоторепортера. Не е
ли така? Вижте сами, кой как участва в танца на терена. Кадрите не са обработвани.
Просто са избрани от многото други, да предизвикат усмивка и настроение.

Митко Моллов отново вдигна 2 купи – на победителя в турнира
и бившата Преходна, оставаща вече във витрината на Първи цех

Капитаните на останалите участници – Теодор Колев, Харун Мехмед, Георги Тенев
получават частта от наградния фонд, според класирането

Дебютантът Михаил Цонев с купата
за най-успешен вратар

ПУБЛИКАТА
Публиката… Каква публика
имаше! Истинска. Интелигентна, коректна, без нецензурни
подвиквания и ругатни. Но с
отношение, при добри изяви или
по-опасна игра. С две думи – публика от колеги и приятели, дошли
да се забавляват на спортния
празник. Което личи. Най-вече
при децата. За някои, чиито бащи
участваха, те естествено бяха
най-добрите. За други – дядото,
дето ги носи на ръце и им угажда. Доста хора от фирмата се
извървяха на трибуните. Е, не
стояха до последно, но пък кой
стои на безплатни мачове? Освен
служебните лица  Специални
благодарности на нарочените
за секретариат Мирослав Атанасов и Пламен Петров, също
на медицинското лице Милена
Йорданова. И съдийския тандем
Антон Попов – Тодор Гаванозов!

Кой сега е № 1? 
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ИДЕЯ ЗА ИЗЛЕТ

ПЛАТОТО КРАЙ ОРЕШАРИ – ДРЕВНО И ЧУДНО
ПИКНИК В НЕБЕТО И ИСТОРИЧЕСКА РАЗХОДКА
Христо ЦВЕТКОВ
Ако търсите място
за пикник, да не е много
далеч, да предлага зелена
трева и чудни гледки, да
не се ходи много пеш до
него, изберете платото
край несъществуващото вече село Орешари в
Източните Родопи. То е
само на 50 километра от
Хасково, по хубав път и
изисква има-няма 15-тина
минути ходене, след слизането от колата.
Защитена местност
„Орешари” се намира в
землището на село Орешари, община Крумовград.
Тя е с площ 550 - 600 дка.
През 1999 г. е обявена за
защитена, заради редките
представители на флората
и фауната, които живеят

следва древен тракийски,
от който на места личат
настилка и страничен крепеж. Минава се покрай
струпани встрани камъни,
служили като защитен редут. След 15-20 минутен
преход, стига се източния край на плато, където
личат останки от основи
на сгради и, вероятно, е
било разположено селище.
Може да се били и няколко, недалеч едно от друго,
защото площта е голяма,
добре защитена, с вода
наблизо. Въпреки това, при
по-сериозна заплаха, хората са намирали убежище
в другия край на платото,
естествено защитен със
скали от три страни, преграден с каменен вал откъм
равното. Такива укрепле-

Пролетни цветя покриват закътани
полянки и надничат изпод храстите

там. Много от тях са в
Червената книга на България. Освен археологически
обекти, в местността има
и голям брой пещери. Тъй
като теренът е варовит,
изобилстват карстовите
форми. Наред със сухолюбивите растителни видове,
растат и мезофилни дъбови гори. Обитават ги диви
прасета и други животни,
което привлича ловци, но
поради опасенията, че
като защитена местност,
„Орешари” по-строго се
охранява, рядко се чува
изстрел от бракониерска
пушка. Не са много и иманярите, въпреки останките
от крепост и селище на
платото. Срещат се тук-там
плитки ровове, от които
едва ли нещо ценно е било
извадено.
Но, ако за иманярите
мястото не е привлекателно, за природолюбители
и увличащи се от история
туристи, то е рай. Особено
напролет. Пътят нагоре
върви под зелените корони на различни дървета,
чуруликат птички, цветя
надничат изпод храстите,
синее южно небе, като
сапфир. Но от асфалтовото
шосе отбивката трудно се
забелязва. При първо посещение ориентир трябва
да е разстоянието - около
километър и половина след
Железния мост над Арда,
вляво. Оттук, буквално, се
тръгва през вековете назад. Днешният горски път

та да се изкачи автомобил
до горе. И не заради изровени, екстремни участъци
/древните пътища не са
правени за да бъдат всяка
година поправяни, като
съвременните /, а заради
храсталака от двете страни, който ще остави скъп
спомен по боята. За колата, все пак с риск да бъде
одраскана, има удобна
полянка някъде по средата. Оттам – с раницата на
гръб. Вода горе няма, така
че, трябва да се носи. Денивелацията не е голяма,
върви се леко. Указателни
табели липсват, но пътят
сам води към източния край
на платото, за който стана
дума по-горе. Вдясно, по
склона, се виждат руини
от изоставеното село Оре-

Останки от каменната
крепостна стена

ния са градили траките,
има ги и на
други места
в Източните
Родопи. Живот на мястото обаче е
имало и доста по-късно
– през средновековието
и в османския
п е р и од , з а
Удобен за кратък туристически преход
което свидее старият път към платото
телстват артефакти.
шари, вляво, сред горски
Но платото на „Ореша- участък, открай до край
ри” е не само история, а и се простира крепостната
много красота. Прекрасно стена. Отвъд нея пътека не
място е за пикник. Един- трябва. Нужно е просто да
ствено неудобство, а, може се избере скътана полянби предимство, е трудност- ка за бивак, да се остави

Арката отгоре

Прекрасни гледки на запад, изток и север се откриват от високото

багажа, да се грабнат фотоапаратите. Гледките са
изумително красиви. Като
сребриста лента долу се
простира Арда. Виждат
се, като на длан, цялата й
долина и близките хотелски
комплекси. С ръка, сякаш,
може да се пипне скалния
масив Кован Кая, с издълбани над 100 обредни
тракийски ниши. Червенеят
покривите на селата Долно
Черковище и Странджево вдясно, Пчелари и Рабово
– вляво. А с бинокъл се
виждат и подробности.

феномен
При поглед отдалече,
силно впечатление прави
огромен свод в скалния
масив под платото. Човешка ръка ли е дълбала камъка или природата, е въпрос
който, вероятно всеки си
задава. Най-вече заради
множеството мегалитни останки наоколо. Но, по-убедително, все пак, изглежда
предположението за природно творение. Което не
пречи каменният феномен
да се разгледа отблизо.
Арката е с приблизителна
дължина 80 м. и височина
30 м. В основата й се намират 8 пещери, в които
са открити следи от древни
обитания. На пръв поглед
до арката трудно
може да
се стигне,
освен с
въже, отгоре - нещо
съвсем не
безопасно
за нетренирани
хора. За
р а д о с т,
само на
пръв поглед. Защото д о там води
пътека,
тръгваща
от чешма
в п од н о жието. Тя,

между другото, е отправна
точка и към още една забележителност в района – т.
нар. Поп Мартинова дупка,
която, всъщност е скална
гробница. За нея обаче –
друг път. Сега вървим към
арката.
Ориентир за маршрута,
най-напред е Железния
мост над Арда, после –
чешма на по-малко от
километър от него, по пътя
за Крумовград. Той е десният от моста. Левият
води към село Странджево. До самия мост също
има чешма, затова не бива
да се бъркат. Трябва ни
следващата. Тя е вляво на
пътя, в посока Крумовград
и вдясно, ако се слиза от
платото на защитена местност „Орешари”. От чешмата тръгва пътека и не
след дълго се стига до още
една чешма. Преди нея
се отбива вдясно. След
30-тина метра пътеката
прави остър завой наляво.
Някои, запътили се към

арката продължават да я
следват, но с разочарование откриват, след време,
че са на грешен път. Правилният е малка, рехава
пътечка леко вдясно, която
веднага навлиза в гъстата
гора. Тъй като не са много
хората, вървящи по нея,
пътечката е обрасла, което затруднява ходенето.
Но, нали целта оправдава
средствата. Следвайте
пътечката, измежду трънливи храсталаци и ще се
окажете в подножието на
скалите. Върви се плътно
до тях край надупчени
като швейцарско сирене
камъни, докато се стигне
до пещерите в основата на
арката и под самата арка.
Връщането е по същия
път. За неопитни туристи
разстоянието от чешмата
до природния феномен отнема около час, за опитни
– по-малко. Не е леко, но
си заслужава усилията, да
не говорим за впечатленията и снимките 

Отдалече се вижда величествената арка в скалите
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18 ГОДИШЕН УЧЕНИК СТАНА ТРЕТИ
НА АВТОНАДПРЕВАРАТА В ХАСКОВО
С УСПЕХ УВЕНЧА ДЕБЮТА СИ В НАЙ-СИЛНИЯ КЛАС
18 ГОДИШНИЯТ СИМЕОН СИМЕОНОВ
Ясен ДИМОВ
28 пилоти от клубове в
цялата страна се включиха
в Републикански шампионат по автомобилизъм
„Затворен маршрут“, провел се на 14 май в Хасково. За първи път градът бе
домакин на първия кръг от
надпреварата, а трасето
се оказа най-дългото в
страната за подобни със-

тезание - 3 120 метра. Кръговете в Републиканския
шампионат по автомобилизъм са шест. След Хасково надпреварата отива
в Русе.
Победител стана топпилотът Константин Маршавелов от „К2 Рейсинг тим“,
с Мицубиши Ево 10. Също
с Мицубиши, но Ево 9,
втори се класира Пламен

Камбуров от „Автотранс“,
а местният любимец –
18-годишният Симеон Симеонов спечели третото
място. И неговата кола е
Мицубиши Ево 9. Състезанието по родните улици
бе първо за него в класа на
най-мощните автомобили.
В другите серии, първенци станаха: „Спорт”
- Ерменко Ерменков от

София, Симеон Симеонов - Казанлък,
Ф и л и п И го в - Бур га с .
„Туринг“ - Иван Влъчков с
Хонда Сивик от “К2 Рейсинг”, Стоян Апостолов
от „Елена Тийм“ - Бургас,
Светослав Ковачев - Стара Загора.
Няколко катастрофи
по трасето, за радост незначителни, изправяха от

време на време зрителите
на нокти. Най-сериозният
инцидент бе с хасковлията Юрий Саликирякис,
който в средата на серия

„Спорт” се преобърна със
своя Ситроен Саксо на
завоя до „Веспрем”, но
се размина без сериозни
наранявания.

НАШИЯТ ДАНИЕЛ НИКОЛОВ ШАМПИОНСКИ ТИТЛИ, СРЕБРО
ШАМПИОН НА ДВОЙКИ В И БРОНЗ ЗА БОРКИНИТЕ НА
„АНГЕЛ ВОЙВОДА”
ГЪРЦИЯ, ОТНОВО
СПОРТФАКТОР

СПОРТФАКТОР
Нашето момче Даниел
Николов за втора поредна
година стана шампион на
международен турнир по
бадминтон в Гърция. На
двойки с Иван Русев той и
партньорът му спечелиха
титлата от сериите „Фючърс“ в Сидирокастро.
Поставените под № 1
българи победиха драматично в спора за трофея
вторите в схемата германци

Два златни медала и
шампионски титли спечелиха боркините на хасковския
клуб „Ангел войвода” от
Държавното лично отборно
първенство в Сливен. На
най-високата стълбичка
при кадетките се изкачиха
Петя Делчева - кат. 43 кг
и Димитринка Сергеева кат. 38 кг. Така момичетата
защитиха титлите си от предходното Държавно лично
първенство и получиха и
покани за участие в Международния турнир в Румъ-

Даниел Бенц и
Андреас Хайнц с 21:15,
11:21, 23:21,
след 52 минути игра.
Р у с е в
достигна и
до финала
на сингъл, но
загуби от №
1 Ким Бруун Дания, с 9:21,
18:21.

ния, като част
от българския
национален
отбор.
Успех клубът постигна
и при девойките, в лицето на Весела
Бръмчева –
с ъ с с р еб р о
в кат. 55 кг. и
Силвия Митева, бронзова
в кат. 44 кг.

ПЕХЛИВАНИ СЕ ТРЪШКАХА НА МАЗНИ БОРБИ В КАРАМАНЦИ
СПОРТФАКТОР
Хиляди жители и гости
на Караманци се стекоха
за да наблюдават най-големите борби на трева,
организирани някога в
България.
Четирима професионлни пехливани от Одрин
демонстрираха схватки от

традицинните за южната
ни съседка „мазни борби”.
Зурна и тъпън направиха
атмосферата още по-автентична.
Кметът на Минерални бани раздаде около
15 хилади лева награди
в десетките категории.
Състезаваха се мъже,
жени, момчета, девойки в

6 медала за боксьорките

на хасково
СПОРТФАКТОР
6 медала и второ място
завоюваха състезателките
на хасковския клуб по бокс
„Севдалин Василев” на
Държавното лично отборно
първенство и Купа България в Кърджали. Първенец
в отборното класиране са
състезателките от Русе с 33
точки, а трети са от столичния клуб „Бокс за всички”
със 17 точки. Активът на
хасковлийки е 22 точки.
Златни медали в надпреварата спечелиха Го-

ряна Стоева (кат. 51 кг) и
Силвия Димова (+81 кг),
в групата на девойките.
Двете получиха и покани
за участие в Европейското
първенство за момичета и
девойки, което ще се проведе в началото на другия
месец в София. С бронзови
отличия са Добринка Георгиева (кат. 54 кг), Самуела
Давидова (кат. 60 кг) и Ваня
Петрова (кат. 75 кг).
Сребърен медал при
жените заслужи Иванка
Иванова (кат. 48 кг).

различни категории и
възрастови
групи.
В категорията над
100 килограма беше
най-оспорванато съст ез а н и е з а

голямата награда на турнира – 500 килограмово
теле. Финалът бе спечелен от участник на олимпиади и национален състезател Димитър Кумчев
от Асеновград.
То й п о бед и н а ф и н а л а Ге о р г и Б а н е в от
Хасково. Евгин Исмаил
от Хасково спечели коч.

С агне си тръгна Кемал
Али от ЦСКА, който спечели финала в категория до 70 кг.
Специалната награда
- агне имаше и за най-малкия победител – Беркяй
Тефик от Караманци, който спечели в категорията
на момчетата до 35 килограма.

АВТО АНТИКИ СЪБИРАха ПОГЛЕДИ В
ДИМИТРОВГРАД
АУТОФАКТОР
Атрактивни и скъпи ретро автомобили събираха
погледите на любители
в Димитровград. Оттам
кавалкадата премина на
път за Одрин, като част
от международното рали
„Марица 2017”. То се проведе в рамките на 3 дни, на
територията на 3 държави –
България, Турция, Гърция.
Дължината на трасето е 393
километра. Организатор е
пловдивски клуб „Ретро”.
Първото издание на ралито
е през 2011 г.
Studebaker state
president coupe от 1937 г.
бе най-стар, но и най-атрактивен от 20-те возила
паркирали до автогарата

в Димитровград. Да
седне зад волана му не
можа да се въздържи и
символичният домакин
на изявата – градоначалникът Иво Димов,
който даде малко жега
на двигателя, но кръгче
не направи.
Погледите събира
и уникално запазеният
местен
Citroen
DS21
от 1970
г. н а
автомобилиста
Петко
Вълканов.
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АЛЕН ДЕЛОН СЕ СБОГУВА С КИНОТО
ЕДНА РОЛЯ ДЕЛИ ЛЕГЕНДАРНИЯ АКТЬОР
ОТ РАЗДЯЛА СЪС СНИМАЧНАТА ПЛОЩАДКА
АРТФАКТОР
Ален Делон, световната
филмова звезда, идолът
на милиони любители на
френското кино обяви, че
е приел да изиграе последната си роля, след коeто
възнамерява да се оттегли
окончателно от снимачната
площадка. На фестивала
в Лиеж актьорът сподели
малко подробности около
проекта на раздялата, казвайки, че ролята е написана
специално за него.
В нея Делон ще изиграе
мъж на своята възраст, който се влюбва в жена с поч-

ти 30 години по-млада от
него. Снимачната площад-

ка звездата дели с очарователната Жулиет Бинош.

Режисьор на романтичната
история с елементи на
трилър е Патрис Леконт.
Очаква се премиерата на
последния филм на 81-годишния Ален Делон да
бъде тази есен. За актьора
на почтена възраст това
е първа изява в киното от
2008 г. насам, след участие
в приключенската комедия
„Астерикс на Олимпийските
игри“.
Мисля, че щастливият
човек е онзи, който е сбъднал мечтите си, казва Ален
Делон. И това, вероятно, се
отнася за самия него.

БОДИ АРТ
Оригиналната импровизация тук показва, че
добър боди арт може да се прави не само върху
тела на девойки. В случая, кучето, изглеждащо като
живо, е изрисувано върху свит по определен начин
юмрук. Което не намалява естетическата наслада
от хрумката и майсторското изпълнение на неизвестния художник.

НА АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ НАРЕКОХА УЛИЦА В ЧИКАГО
ИНТЕРФАКТОР
На писателя Алек о
Константинов, бе наречена неотдавна улица в
Чикаго. Aleko Konstantinov
Way се простира на няколко пресечки по продължението на Irving Park
Road на кръстовището
с North Hamlin Avenue, в
града, дал наименованието на забележителен

пътепис. За диаспората
там, този район на Чикаго
носи силни спомени – в
него се намира Първи
български център, където
днес се събират творците
от Съюза на българските
писатели в САЩ и по света. Наблизо е била и първата сграда на църквата
„Света София“, преди да
бъде построен модерният
комплекс в предградието

След множеството писания за уран в Хасковската
вода, след множество обвинения, оправдания, експертизи, изследвания, предложения, мнения за решаване на
проблема, успокояване, страхове, неврози и какво ли още
не, ето един по-различен поглед към проблема. По-скоро,
към проекцията му в бъдещето. Шеговито натам поглежда журналистът от „Хасковска Марица” Делян Аврамов
с фейлетона си.
Ако общонационално
поговорката гласи, че мълчанието е злато, то за Хасково мълчанието е уран.
Така си мислеше Урановия
човек от същия град през
2125 г. Бяха изтекли 108 г.,
откакто стана ясно, че във
водата тук има завишени
стойности на Уран, Нептун,
Плутон, ямб, хорей, дактил,
анапест и амфибрахий. Яснота, поради каква причина
и следствие се е случило
така, все още нямаше, защото е така по традиция
в българската държава.
Урановия човек се почеса
по лявото теме с шестия
пръст на третата си ръка.
Сипа си чаша вода от чешмата и добави няколко
капки йод. Тази рецепта бе
останала от прабаба му.
Вдигна поглед към тавана
и от тавана. През дупката в
него палаво светеха топките на комшията. След края
на санирането в България, специално за Хасково
бе отпусната европейска
програма за алтернативно
осветление. Така във всеки
таван бе пробита дупка,
а мъжете бяха принудени
вечер да клечат в нея, за
да светят на комшиите.
Тези, дето живееха на последния етаж, също не
останаха валат и получиха
коминочистачи по без гащи.
Урановия човек се взря

през прозореца. Погледът
му пробяга по безлюдната улица „Чернобил” и по
пресечките „Хирошима” и
„Нагасаки”. По площад „Фукушима” весело се стрелкаха гълъби. Те ловяха котки
и кучета. От Ямача грееше
рекламен плакат с надпис:
„ВиК - Хасково – за мирна
е н е р ге тика!”
Ур а н о вия човек отпи
глътка
от водата с йод
и аурата
му засия
в
синьо-зелено.
Някой
позвъни на
вратата.
Б е ш е
инкасаторът от водното
дружество. Дойде да засича
данните от Гайгер-Мюлеровия брояч. Този апарат замени водомерите в Хасково
още на петата година от
отчитането на завишените
стойности. По телевизията
пуснаха неизлъчен епизод
от „17 мига от пролетта”.
Гласът на диктора равно
обясняваше: „По улицата
вървеше жена и цялата
грееше. „Хасковлийка”,

Константинов е един от
най-светлите образи в
българския духовен пантеон и всеки българин го
носи в сърцето си каза при
откриването генералният
ни консул в Чикаго Иван
Анчев. На тържеството
присъства и общинският
съветник от 45 район в
Чикаго Джон Арина, внесъл предложението за
преименуване на улицата.

„Дес Плейнс”. А в района
е живяла и голяма част от
старата български имигрантска общност, вдъхновена за Чикаго, именно
от автора на „До Чикаго и
назад“.
Това е на първо място
един прекрасен символ,
защото оттук нататък тази
табела винаги ще бъде на
това кръстовище, винаги
ще бъде в Чикаго. Алеко

УРАНОВИЯ ЧОВЕК ОТ ХАСКОВО
АНТИУТОПИЧНА ИСТОРИЯ ОТ БЪДЕЩЕТО

помисли
си Щирлиц. „Маук”, помисли си хасковлийк ата”.
Урановия човек допи водата с йод. Чудеше се дали
да не отскочи до димитровградския автомобилен пазар тази неделя,
където продаваха евтини
ядрени реактори, а неговият в банята се беше

костюм със скафандър.
Иначе си изглеждаше почти нормално, ама нямаше мутациите, обичайни
за Хасково. Тук дори на
част от къщите им бяха
поникнали кокоши крака.
Здравният министър също
се почеса по скафандъра
и се здрависа с няколко
души, за да го заснемат от
пресцентъра и да покажат,

спукал и течеше. „Те са
по-евтини, ама пък нямат
гаранция”, продължаваше
да си говори сам Урановия
човек и да цъка недоволно
като Гайгеровия апарат,
когато е пуснал водата.
Междувременно поредният
министър на здравеопазването пристигна инкогнито в
Хасково. Това беше стар
трик отпреди 108 години. Че
е министър, го разпознаха
единствено по предпазния

че няма нищо страшно. После си тръгна. Още преди
да са заглъхнали стъпките
му, бе пуснато поредното
прессъобщение, от което по
традиция нищо не ставаше
ясно, включително и има
ли виновен за станалото
през 2017 г. Мъдро обаче бе
отбелязано, че тогава били
отбелязани 100 години от
Великата октомврийска социалистическа революция,
проведена на 7 ноември.

„Ми що е октомврийска,
като е била през ноември”,
зададе си резонен въпрос
наум Урановия човек от
Хасково. От напъните му
да мисли косата му засия
в лилаво, а от задната му
част със свистене се отдели нервнопаралитичен
газ. Съседите му усетиха
и се втурнаха да отварят
прозорците, за да вдишат
от благовонието на Урановия човек. „Пръдни още
веднъж, ва, комшу”, дори го
призоваха съседите от долния и горния етаж. Понеже
бе благ по характер, Урановия човек изпълни молбите
им, за което в съседните
общини, а също в Старозагорска и Кърджалийска
област обявиха оранжев
код и раздадоха противогази на населението.
Пак някой позвъни на входната врата. Този път събираха подписка да обявят за
почетни граждани всички
нехайни и безхаберни чиновници от 2016 - 2017 г.
„мъльчали кът пукали за
урана и алфа-активността в
питейната вода”. Урановия
човек от Хасково подкрепи
тази идея и подписа с двата си крака. После излезе
на разходка, защото тази
вечер щеше да има заря.
За целта от братска Русия
и приятелските САЩ бяха
докарани няколко атомни
бомби с изтекъл срок на
годност.

Общината успя да ги
откупи след търг с явно
наддаване в конкуренцията
на „Ислямска държава”,
ООП, КНДР, ИРА, „Червените бригади”, „Сияйна
пътека”, „Оранжева пътека” и други хуманитарни
организации, обичащи да
веселят света с взривове.
Докато Урановия човек
вървеше към площада, чу
как рускиня обяснява на
съседката си рецепта за
пълнени чушки: „Накрая
слагами чушки във фурна
и ги опикавами”.
По-нататък деца весело се замерваха с камъни
и си играеха на интифада. Два-три камъка отскочиха от дясното теме на
Урановия човек и главата му издрънча на кухо.
Най-после стигна до площада. Тълпата тръпнеше в
очакване на големия взрив.
От сцената се носеше песента „Въздух с вкус на
уран”, изпълнявана от група
„Манган”. Сетне прозвуча
химнът на Хасково. Урановата песен бе написана
преди 108 г. от поета Петър
Ванчев. После започна зарята. Няколко атомни гъби
приветливо скриха небето.
След последния тътен Урановия човек се сепна и се
пробуди, облян в пот и в
лудницата. Приветлива сестра му би някаква инжекция
и той се потопи блажено в
нов радиоктивен сън.
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СРЕДНОЩНА МОЛИТВА
Събличай се, полека се събличай
със грацията дивна на русалка!
От себе си едно след друго свличай
прикритията нежни, ала малки
на свойта плът свенлива, но греховна.
Нима е грях тъй да те гледам, мила?
Нали от този вечен грях любовен
ний всички на света сме се родили?
Нали от този „грях“, така наречен,
започва всъщност нашето начало?
Ако е грях, то този грях е вечен,
безсмъртен, като смъртното ти тяло.
И като моето, което те обича,
което тръпне, чака и което...
Събличай се! Полека се събличай,
греха да видя и да го усетя,
в копнежа му да изгоря докрая...
На този свят горчив и толкоз мрачен
по-сладко чудо от това не зная:
жена, която се съблича в здрача...
Събличай се и ми свети със вечност.
Дамян ДАМЯНОВ

ТИТЛА НА ЕГИПЕТСКИ ВЛАДЕТЕЛ

НАШУМЯЛА
ПЕСЕН

ВИСШ СЪДИЯ

ВРЕДНО БРЪМБАРЧЕ ПО БОБА

КВАНТОВ ГЕНЕРАТОР

УТРИН,
СУТРИН

РИД,
ХЪЛМ

ВРЪХ В ТУРЦИЯ

ВЪЛШЕБНИК

СЪДЕБНО ДЕЛО

ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ ОТ ЖИВОТА
•

ХАЗАРТНА
ИГРА НА КАРТИ
Г-НЯ В ЕДНОИМ.
БАЛЕТ НА ПРОКОФИЕВ
СВЕЩЕНИЧЕСКА
ЛЕНТА С КРЪСТОВЕ

ПЕРИОД
ОТ ВРЕМЕ, ЕПОХА

ЧОВЕК,
СКЛОНЕН КЪМ
ЖЕСТОКОСТИ

НАЖАЛЕНОСТ,
ОТПАДНАЛОСТ

ЦЕЛИЯТ
ОБКРЪЖАВАЩ
ЧОВЕКА СВЯТ
ЖИЛЕЩО
НАСЕКОМО

КОПЪРКА,
ХАМСИЯ

БАЛЕТНА
СТЪПКА

НАША РОК ГРУПА,
„МОЖЕ БИ“

ШАХМАТЕН
КОЕФИЦИЕНТ
БРАЗИЛСКИ
ФУТБОЛИСТ,
СП‘82
АКТЬОР ОТ САЩ
„УМИРАЙ ТРУДНО“

ДЕТСКИ
ЗАНИМАНИЯ

НАРОДНОСТНА
ОБЩНОСТ

Знаете ли, че повечето
специалисти смятат Индия
за родина на шаха. Оттам
се пренесъл в Персия и
Арабия и дошъл в Европа.
Правилата на тази игра
претърпели многократни
промени. Последните, от
1550 г. важат и до днес.
Имената на фигурите отразяват житейските привички
на XVI век. Рокадата - размяната на мястото на топа
и царя, била наречено така
по името на топа на древен
персийски цар. Изразът
„шахмат“ идва от арабското
„ал-шах-мат“, което означава „царят е мъртъв“.
… Истинската си поява
съвременният сутиен дължи на нюйоркчанката Мери
Фелпс Джейкъб, известна
по-късно като Карес Кросби. По онова време - 1914
г., модерните дами носят
корсети с банели, които са
толкова твърди, че жените
едва се движат. Преди да
отиде една вечер на бал,
Мери Джейкъб измайсторява, заедно с прислужницата
си, сутиен от няколко носни
кърпи, розови панделки и
конци, и тръгва на танците

с него.
Е д н а от о с н о в н и т е
функции на веждите е да
спират потта и стичащите
се дъждовни капки по челото към очите. Заедно с
изпъкналата кост на челото,

•

ПСЕВД. НА ПЕТЪР СТЪПОВ

ВИД РАДИОВЪЛНИ
СВЕТОВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ В
1919-46 Г.
АНГЛ. ИЗОБРЕТАТЕЛ (хiх В.)

ГРАД В СЕВЕРОЗАПАДНА ЛИБИЯ
НАШЕ НАЦИОНАЛНО ЧАСТНО
РАДИО

ИМЕ НА
ТОКИО В
1457 - 1868 Г.

„Сантасе“ и е най-старата
измежду игрите с карти.
Възникнала е в Германия
в средата на XVII в. Характерно за нея е, че е и единствената игра, при която
могат да се разглеждат изиграните вече
в предишните
взятки карти,
за разлика от
другите игри,
при които
това е забранено и непочтено.
…Хората,
които пият
алкохол в
умерени количества, не
само имат
най-добро
мислене, но и
са най-здрави
физически.
Установено е, че тези хора
имат по-развити вербални
навици, памет и скорост
на мисленето. Средното
количество алкохол е определено по малко странен
начин - от 14 до 28 питиета
на седмица за мъжете и от
7 до 14 за жените.

•

•

УПОРИТ ТРУД,
НАПРЕЖЕНИЕ

РАЗНОВИДНОСТ
НА РАСТЕНИЕ

ГРАД В
САЩ, НЕВАДА,
„СТОЛИЦА НА
ХАЗАРТА“

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...

ДЪСЧЕНА
СГРАДА

ИЗНУДВАНЕ
(РАЗГ)

веждите предпазват очите и
от ултравиолетовите лъчи.
Те, също така, помагат в невербалната комуникация,
като чрез тях се изразяват
много емоции - изненада,
съмнение, интерес…
…Играта „66“ в България е известна и под името

•
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СРЕЩА СЛЕД 10 ГОДИНИ
ФАКТОР
Среща след
10 години правим с двете семейства, които
първи получиха
честитки от „Фактор” за най-щастливото събитие в
живота си. Късно, но от сърце,
тогава сме пожелали щастлив
общ път, здраве,
късмет, любов
и хубави деца,
на Красимира и
Боян Тинчеви,
Петя и Христо
Видеви. Но до-

10 години по-късно семейства Тинчеви са трима,
Видеви - четирима

бри орисници ли сме били?
От дистанцията на времето,
установяваме, че да, пожеланията са се сбъднали.
10 години по-късно Тинчеви са трима, с прекрасна
дъщеричка. Казва се Ивелина, на 10 години. В трети
клас в училище „Христо
Смирненски” - Хасково, а
Боби и Красимира се гор-

деят с отличните й оценки.
Да продължават така, от
нас, а след още 10 години
да се гордеят с успехи на
Ивелина и в университета!
Живи и здрави да сме, пак
ще видим сбъднало ли се
е пожеланието ни, тогава.
С две деца пък е зарадвала съдбата семейство
Петя и Христо Видеви. Те

живеят в Пловдив. Баткото
- Иван е 9-годишен, второкласник. Валентина е на
2 годинки. Щастливи са и
използват всеки момент в
който Христо е свободен от
служебните ангажименти,
да бъдат заедно. Нека така
продължат, а Ваньо и Валя
радости и гордост в изобилие да носят на близките!

ВНУЧКА РОСИЦА ЗАРАДВА РОСИЦА
***
Баща влиза в стаята
на дъщеря си - 15 годишна тийнейджърка, намира
разни садо-мазо играчки и
си мисли:
- Тая работа с бой, май,
няма да се оправи...

Не намирам голяма разлика между Конституцията,
Библията и Кама Сутра. И
в трите пише неща, които
никой не спазва. Е, за третата книга поне има някакво
старание, макар и на чисто
лаическа основа.

Жена пред Райските
порти.
Господ:
- Пушила ли си?
- Не.
- Пила ли си?
- Никога.
- Изневерявала ли си?
- Не съм.
- Свети Петре, дай ми
крилата!
- О-о-о Господи, Ангел
ли ще ме правиш?
Господ:
- Не. Патка!

Турист пита в едно село:
- Чичо, имате ли тук някаква атракция за туристи?
- Имахме, но се омъжи...

Жена с треперещ глас
сигнализира в полицията:
- Дъщеря ми е изчезна.
Няма я 2 дни!
- Не може да бъде!
Влезте във Фейсбук да
видите къде е!
***
- Не знам какво да правя? - оплаква се рибар на

приятел. - Вече три пъти,
като се прибирам от риболов, намирам мъж под
леглото...
- И какво сега, няма да
ходиш повече за риба ли?
- Е, чак за такива драстични мерки е рано. Засега
отрязах краката на леглото...
***
Въоръжени нахлуват в
офис на голяма фирма, с
викове:
- Всички долу, това е
обир!
- Тю-у-у, че ме уплашиха! - мърмори на земята
главният счетоводител Помислих ги за данъчни.

Един часа през нощта.
По слабо осветена улица,
с мъка се придвижва добре
почерпен мъж. Появява се
обаче патрулка.
- Господине, къде така
по това време?
- Здравейте, ами аз на
една конференция отивам.
– отговаря човекът.
- Конференция по това
време!? – смаяни са полицаите. - И за какво е тя?
- По няколко теми „Вредата от алкохола и
тютюнопушенето при мъжете на средна възраст“,
„Лошият пример от пиянството при нравственото
формиране на младото
поколение“, „Резкия срив на
икономически нестабилния
бюджет на семейството при
системната злоупотреба с
алкохол и цигари“, „Неудовлетвореността при жените, чийто съпруг редовно
предпочита алкохола пред
изпълнението на семейните задължения“…
- И кой ще води тази
конференция?
- Жена ми, разбира се!
Безплатно е, ако искате,
елате!



***
В Бюрото по труда:
- Професия?
- Ловец на вампири.
- Но вампири не съществуват!
- За това съм безработен.
Мъж се качва на кантара да се претегли и си гълта
корема. Жена му:
- Това няма да помогне!
- Помага, помага, иначе
не виждам цифрите на
кантара!
***
Кръговрат на страха:
- Хлебарките се страхуват от мишките.
- Мишките се страхуват
от котките.
- Котките се страхуват
от кучетата.
- Кучетата се страхуват
от мъжете.
- Мъжете се страхуват
от жените.
- Жените се страхуват
от хлебарките.
След запой мъж спи
половин ден. Събужда се,
а до главата му бележка:
„Ползата от теб, докато
спиш, разбира се е никаква.
Но за това пък, вредата е
по-малка”.
***
Пернишки пубер се прибира от дискотека. Майка
му:
– Е, как мина?
– Ми, нормално... Аз телефона, така и така щях да
го сменям... А предните два
зъба не ги ползвах много,
много...
***
Производителите на
бира се молят за горещо
лято. Производителите на
чадъри се молят за дъждовно лято. А производителите
на водка не се молят. Няма
кога - трябва да работят!

ДВОЙНО ЩАСТЛИВ СЕ ОКАЗА ДЕНЯТ,
ПОХВАЛИ СЕ КОЛЕЖКАТА
Светослав ЦЕКОВ
Внучка Росица направи
щастлива колежката от
столовата Росица Иванова.
И така я привърза към себе
си, че бабата цял месец не
можа да се отдели от нея.
Роди се в края на март. Веднага взех отпуск, за да съм
до нея и майка й. Помагах
с каквото можах, но сигурно
добре съм помагала, защото малката наддаде през
това време цял килограм,
шегува се след завръщането на работа колежката.

Щастие е нов живот
да продължи името ти

Щастливото събитие
се случило в
Стара Загора,
макар да не
било планирано за там.
Съдбата обаче се намесила. Същия ден
зетят трябваше да се яви
на защита
на дипломна
работа във в
Тр а к и й с к и я
университет.
Дъщеря ми
отиде с него
за кураж. На-

ложило се обаче в един момент да го изостави, за да
го дари с дъщеричка. Така,
че за Митко денят се оказа
двойно щастлив. Стана
доктор по ветеринарна медицина и баща на прекрасно момиченце, разказва за
щастливото съвпадение
Росица – старша.
На нея, дядото Иван
родителите Ирина и Димитър, макар със закъснение, по обективни причини – честита голяма
радост! Много щастие да
им носи малката Росица,
а те да я закрилят, с обич
да я даряват и обич да
получават!

11 май 2017-а. Днес навършихме 26 години семеен живот с моята мила
съпруга, която ме дари с
прекрасен син, много любов
и щастие! Благодаря ти,
Анджи! Обичам те! Това
написа, за снимката, на
страницата си във Фейсбук
Светлин Симеонов. Отзоваха се с поздравления
много колеги и приятели,
а ние не се сдържахме да
публикуваме споделеното
откровение и във вестника. Честита годишнина и
много още след нея 
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Малката Росица в сигурните бащини ръце
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